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 مقدمة

 مِـ ُشُروِر َأكُػِسـَا 
ِ
 َكحَؿُده، وَكسَتعقـُف وَكسَتغِػُره، وَكُعقُذ بِاهلل

ِ
إنَّ الَحؿَد هلل

ومِـ َسقَِّئاِت َأطَؿالِـَا، َمـ َيفِدِه اهلل َفََل ُمِضؾَّ َلف، وَمـ ُيضؾِؾ َفََل َهاِدَي َلف، وَأشَفُد 

َٓ َشِريَؽ َلف َّٓ اهلل وحَده  َٓ إَِلَف إِ ًدا َطبُده وَرُسقُلف َأن   .ملسو هيلع هللا ىلص، وَأشَفُد َأنَّ ُمحؿَّ

 ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[201]آل طؿران:  

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 .[2]الـساء: 

 ۓ ے ھھے ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

  ﴾﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶﮵ ﮴  ﮳ ﮲ ۓ

 .[72-70]إحزاب: 
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  :أّما بعد 

ٍد فننَّ َأص ، وَخْقَر الَفدِي َهدُي ُمَحؿَّ
ِ
، وَشرَّ ملسو هيلع هللا ىلصدَق الَحِديِث كِتاُب اهلل

 إُُمقِر ُمحَدَثاُتَفا، وُكؾَّ ُمحَدَثٍة بِدَطٌة، وُكؾَّ بِدَطٍة َضََلَلٌة، وُكؾَّ َضََلَلٍة فِل الـَّاِر.

  وبعُد:

ـَّة َأطَلًما بَذلقا الـَّْػَس والـَّػقَس يف ِحػ بِّ طـفا فَؼد ققَّض اهلُل لؾسُّ ظِفا، والذَّ

 
ِّ
ََل َتزاُل َصائػٌة ِمـ »: ملسو هيلع هللا ىلصَكقَد الَؽائديـ وَحسَد الَحاِسديـ: َتصديًؼا لَؼقل الـَّبل

هؿ َمـ خاَلَػفؿ ـَ طؾك الَحؼِّ َل َيُضرُّ تل ضاِهري ، وَهذه الطَّائػُة الَؿذكقرُة هؿ «ُأمَّ

 
ِّ
وَزماٍن، وُهؿ َأفضُؾ َمـ  يف كؾِّ َمؽانٍ  ملسو هيلع هللا ىلصأهُؾ الَحديث الُؿتَّبِعقن لُسـَّة الـَّبل

 .$َتؽؾَّؿ يف الِعْؾؿ وَبقَّـَف، كؿا قال اإلماُم أحؿُد 

ٌة َأْفَضؾ مِـ ذلؽ َٕصحاِب الَحديث رِحَؿفؿ اهلُل تعالك.  وَلؿ َتُؽـ َمزيَّ

ر اهلُل لل قِراءَة  عقَػة»وقد َيسَّ ؾِسَؾِة الضَّ  « السِّ
ِّ
قخ إْلباكِل مِة الشَّ ، $لؾعَلَّ

ا هاِئًَل مِـ الَػقائِد الَحديثِقَّة والِػؼِفقَِّة، وُقؿُت فَرأيُتفا تَ  حِقي يف َصقَّاتِفا َكؿًّ

ا، فاْقَتصرُت طؾك  ْػر الَعظِقؿ، وِهل َكثقرٌة ِجدًّ باْستِخراِج الَػقائِد مِـ هذا السِّ

، وَأفَرْدُتفا يف ِسػٍر َجامٍِع لِقَ  ، وٓ َتؼصقٍر ُمِخؾٍّ سُفَؾ الُؿِفؿِّ بُدوِن َتطقيٍؾ ُمِؿؾٍّ

جقُع إَِلْقفا.  الرُّ

ػات التل َألَّػ  طة، ومِـ ُجؿَؾِة تؾؽ الُؿملَّ َدٌة وُمتـَقِّ وَكَؿا أنَّ َبقاِطَث التَّللقِػ ُمتعدِّ

قاِرد مِـ َكْؼؾ فائَدٍة، َأو  الُعؾؿاء الؽتاَبة فِقفا: َتؼقِقُد ما َيُؿرُّ طؾك الَؿرِء مِـ الَػقائِد والشَّ

ٍر، َأو  ـَ َلُفؿ.اْستِدٍٓل ُمحرَّ  اْستِـباٍط َدققٍؼ: َيجَؿُعقن تِؾؽ الُؿَؼقداِت يف َدواِوي



   
« السلسلت الضعيفت»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
7 

 

وَكؿا ٓ َيخَػك طؾك كؾِّ ُمـِصٍػ وطؾك كؾِّ َمـ لف ِدراَيٌة واْهتِؿاٌم بالِعؾِؿ 

ًة: بلنَّ هـاك ُدَرًرا َيِجُب اْقتِـاُصفا، َمدُفقَكة يف ُكُتب أهؾِفا،  ًة وبِالَحديِث َخاصَّ طامَّ

ِسقَّؿا إذا كان الَعالُِؿ لف وَيِجب طؾك اإلك َٓ ساِن الِعـايُة هبا أْكَثَر مِـ َغقرها، و

. ـٍ ٍـّ ُمَعقَّ  اْجتِفاداٌت ِطؾِؿقٌَّة َطَؿؾِقَّة يف َف

قاِرد والَػقائِد مِـ ُبطقِن الُؽُتب،  وإِنَّ مِـ طاَدِة الُعؾؿاِء اْقتـاَص الشَّ

ل، وَتبِسقَطفا واْختصاَرها: لَِتقِسقِر ِحػظِفا والعـايَ  ة هبا، ومِـْفا ما ُهق َكظٌؿ ُمَطقَّ

ٌط، وَقد َجَؿع َطَدٌد مِـ الُعؾؿاِء مِثَؾ ذلؽ يف ُمملَّػاٍت  ومِـْفا ما هق َكظٌؿ ُمَبسَّ

ٍة، ومِـْفا:  َخاصَّ

ْبـ َمالِؽ.« َكْظؿ الَػقائِد» -
ِ
ٓ 

قاِرد» -  ل.لؾُؿفؾبل، ُصبع بَتحؼقؼ َمحُؿقد أبق كاج« َكْظؿ الَػرائِد وَحْصر الشَّ

ققصل « َقَلئد الَػقاِئد وَشرائد الَػرائد» -  .$لؾسُّ

يـ الَخطقب.« َطْؼد الَػرائد فِقؿا كظؿ مـ الَػقائد» -  لعَلء الدِّ

ػحات الـَّاضِرة يف إَبقات الحاِصَرة» - ـِ َبرَجس « الصَّ َلم ب  .$لَعبد السَّ

تات» - زاق العبَّاد.« َأبَقات َجْؿع الشَّ  لَعبد الرَّ

قابط الِعؾِؿقَّةالَؽقاك» - يَّة يف َكْظؿ الضَّ رِّ  لألْبَقاِري.« ب الدُّ

ؿقَّة» - د السَّ
قخ إْثُققبِل.« الَػقائِ  لؾشَّ

ذور الَجامِعة الَؿـُظقَمة» -  َْٕحؿد شْؿََلن.« الشُّ
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َلم بـ َبْرَجس.« إَْبقات إَدبقَّة الحاِصرة» -  لَعبد السَّ

ـِ « ئد الَػرائد فقَؿا ُكظؿ مِـ الَػقائدُبغَقة الَؼاِصد لَتتِؿقؿ طْؼد َقَل» - لُعؿر ب

 ُطثؿان الجقَرمِل.

 لؾُحسقـ الَؿحؾِّل.« َطْذب الَؿقارد َكْظؿ الَػقائد» -

ْرف» -  َْٕحؿد َشؿَلن.« َجامِع الَػقائد الَؿـظقمة يف الـَّحق والصَّ

قخ أبق بؽر بـ َزيد « َمجُؿقع َضقابط َكظًؿا وَكثًرا» -  .$لؾشَّ

 ُهق َمـثقر يف ُبطقن الُؽُتب َكُدَرٍر ُمضقَئٍة، مِـْفا:ومِـفا ما 

ا يف ِسؾِسَؾَتِل إَلباكِل مِـ َفقائد» -  «.َكْظؿ الَػرائد مؿَّ

يـ ابـ َطبد الَؼِقي الَؿْؼِدسل.« َطْؼد الَػرائد وَكـْز الَػقائد» -  َشؿس الدِّ

ـِ ُخَزيؿَة صاحب « َفقائِد الَػقائد» - ِحقح»ْٓب  «.الصَّ

ـِ ُخَزيَؿة اإلمام « َفقائد الَػقائدِ »تاب ومِـ كِ  ، َتحِؼقؼ َصؾعت $ٓب

 ( َقال:29 -21الحؾَقاين )ص 

تل َأْوَرَدها ُفماد سزكقـ يف ِكتابف  - َتاريخ التُّراث »َبعض ُكتب الَػقائد الَّ

 وَأَماِكـ ُوُجقدها:« الَعَربل

ـِ إبراهقَؿ الَقاِسطل. -  َفقائد ٓب

 .َفقائد ٕحَؿد بـ بجقر -
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 َفقائد لَعؾل بـ َيعؼقب الَفؿداين. -

د بـ شَجاع الِؿْصري. -  َفقائد ٕبل أحَؿَد َطبد اهلل بـ ُمحؿَّ

 َفقائد َٕحؿد بـ ُيقسػ العطَّار. -

راُقْطـل. -  الػقائد إَفراد لؾدَّ

 َفقائد ابـ بْشَراَن. -

 َفقائد ٕبل َبؽر الؿؼِري. -

َوهؿ سزكقـ، والَّذي يف الظَّاِهريَّة: َفقائد فقائِد الَحاكؿ الـَّقساُبقري. وَقد  -

 أبِل َأحَؿد الَحاكِؿ الَؽبقر.

 الَػقائد لَحامِد الَفَروي. -

 َفقائد ٓبـ الَحربِل. -

 الَػقائد الِحَسان ٕحَؿد بـ كامِؾ. -

 الَػقائد الِحَسان الَغرائب ٓبـ الجـِدي. -

 الَػقائد ٕبِل الحَسـ َخقَثَؿة إصَرابؾسل. -

 فَقائد ٕبل الحَسـ الديَباِجل. -

 الَػقائد لؾُحسقـ بـ أحؿَد بـ الؿْرزَبان. -

 الَػقائد ٕبل الُحسقـ الثََّؼػل. -
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د الُعؿران  قخ َطؾل ُمحؿَّ مة َتحؼقِؼف لـ -َحِػظف اللُ -َقال الشَّ َبدائِع »يف ُمؼدِّ

ة « الَػقائد ـِ الَؼقِّؿ الَجقِزيَّ  (:8-7)ص  $َلْب

َػة يف هذا الِؿضَؿار كَتاب َومِـ َأحَسـ » لإلَمام « َبدائع الَػقائد»الُؽتب الُؿملَّ

ـِ الَؼقِّؿ  د بـ َأبل َبؽر الَؿعروف باب يـ أبل َطبد اهلل ُمحؿَّ َمة َشؿس الدِّ العَلَّ

 َطؾقف، وهق كِتاٌب َمشحقٌن بالَػقائد 752الَجقِزيَّة الُؿتقفَّك َسـَة )
ِ
( رحَؿُة اهلل

رة، والـُّؼقل الَعزيزِة، والـَِّؽات  الـَّادرِة، والَؼقاطدِ  ابطة، والتَّحِؼقؼاِت الُؿحرَّ الضَّ

ًدا  الطَّريػة الُؿعجَبة يف التَّػسقر والَحديث وإَْصَؾقـ والِػْؼف وُطؾقم الَعربقَّة... ُمؼؾِّ

لِئ َتعؾقؼاتِف الُؿبَتَؽرة َٔ  «.أطـَاق هذه الَؿعارف سْؿًطا مِـ 

قخ الَػؼقُف ُمحؿَّ   (:342)ص « الِعْؾؿ»يف كَِتاب  $د الُعثقَؿقـ وقاَل الشَّ

قاِرد -وَأحَسـ ما رأيُت يف مِثؾ هذا » ة والشَّ َأي يف: َتْؼققد الَػقائد الُؿفؿَّ

ـِ الَؼقِّؿ الَجقِزيَّة، َفِػقف مِـ َبدائع الُعؾقم « َبدائع الَػقائِد»ِكتاب  -الِعؾؿقَّة مة اب لؾَعَلَّ

َٓ َتؽاُد َتِجده يف كتاٍب آ ، ُكؾََّؿا َصرأ طؾك َبالِف َمسلَلة، ما  ٍـّ َخَر، فُفق َجامٌع يف كؾِّ َف

َأو َسِؿع َفاِئَدة َققَّد ذلؽ، ولَِفذا َتِجُد فقِف مِـ ِطْؾؿ الَعؼاِئد والِػْؼف والَحِديث 

 اهـ.« والتَّػسقر والـَّحق والَبََلَغة

ـِ ُطَثقِؿقـ  قخ اب « رائد الَػقائدالُؿـتؼك مِـ فَ »كتاٌب كافِع ماتٌِع  $ولؾشَّ

قُخ: ِحرًصا طؾك ِحْػظِفا وَطَدم كِْسقاكِفا يف  ة ققَّدها الشَّ وهل ِطبارة طـ َمسائَؾ ُمِفؿَّ

 َوأَسَؽـَف َفسقَح َجـَّاتِف. $َدْفَتر َواْكتِؼاءها، 

ا كاَن ِكتاُب  قارِد والـِّؽات وما « الَػقائد»وَلؿَّ َمقُضقطف َجْؿع الَػقائد والشَّ
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ا َيؽقن مِـ كِتاب اْقتـاص َشقارده، وَشذرات َأفَؽاره طؾك ُمُرور َشاَبَففا َأحقاكً 

ُػف ُخَلَصة  ِسـقـ، وَتؼققدها يف ُمملَّػ، َفلحَببُت اْقتـاَص أفَؽار ِكتاب َجَؿع فقف ُمملِّ

قخ  قِراءتف واصَِّلِطف، وُزبَدة َأفؽاره وَترجقَحاتف، وهق مِـ الؽُتِب الـَّػقَسة لؾشَّ

ٌر وَبقِّـ، ومِـ تِؾؽ اإلشاراِت إحآُتف طؾك كُتبف إُخرى ، وَكَػُسف فقف ضاهِ $

ْٓستقػاِء َمبَحث َأو َكحقه، َأو َتراُجعف طـ َتصِحقح أو َتصحقحف لَحديث َحسب 

ة الِعؾؿقَّة، وَهذا كؿا ِققؾ:   «.الَؿعُصقم َمـ َطَصؿف اهللُ »ما َتؼَتضقف إِدلَّ

ا َدطاين ذلؽ إلك َتصـقػ كتاٍب َخػقػ  َيشَتؿؾ ُمتَضؿـف طؾك َفقائد فِؼفقَّة ومؿَّ

وَفقائد َحديثقَّة بُلْسُؾقب ُمخَتَصر، َمع ما َضَؿؿُت إَلقف مِـ َشقارد الَػرائد وَزوائد 

الَػقائد، ُأَبقِّـ فقف ما َيحُسـ لؾعاقِؾ َففُؿف َمع الَؼْصد يف ُلزوم آْقتِصار وَترك اإلمَعان 

َشاد.يف اإلكَثار واإلْخََلل، واهلُل مِـ وَ   راء الَؼْصد، وهق الَفادي إَلك َسبقؾ الرَّ

علُّ 
افِ  :$وَكؿا قاَل اإلماُم الشَّ

ـْ َتعؾََّؿ ِطؾًؿا َفْؾُقَدقِّؼ فقِف: لِئَلَّ َيِضقَع َدققُؼ الِعْؾؿ» ـَـ «. »َم الَؿدَخؾ إلك السُّ

 (.185)ص « الُؽْبرى

ـا اهلُل وإيَّاك يا َأِخل َووفَّؼ-: اْطَؾؿ $وكَؿا قال الَحافُظ ابـ َطساكِر 

ـ َيخشاه وَيتَّؼقف حؼَّ ُتؼاتِف أنَّ ُلحقَم الُعؾؿاء َمسُؿقَمة،  -لَؿرضاتِف، وَجَعَؾـا مؿَّ

 يف َهْتؽ أسَتاِر ُمـَتِؼِصقفؿ َمعُؾقَمة، وإنَّ َمـ َأصَؾؼ لَساَكف يف الُعؾؿاِء 
ِ
وَطاَدة اهلل

لَبقان والتِّبقان يف آداِب َحَؿؾة ا» «.بالثَّْؾب بََله اهلُل َقبؾ َمقتِف بَؿْقت الَؼْؾب...

 (.19لؾـَّقوي )ص « الُؼْرآن
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قُخ األَْلَباكِلُّ  - َمة َتحِؼقؼف  $َقال الشَّ  «:ُسـَـ أبل َداُود»يف ُمؼدِّ

اء يف » ، وهق أكَّف َقد َيرى بعُض الُؼرَّ ُبدَّ لِل يف التَّـبقِف َطؾك أمٍر ُمِفؿٍّ َٓ هذا و

آْختَِلف يف الَؿراتب الَؿقُضقطة لَبعض ُكُتب هذا الَؿشروع وَغقرها بعض 

ح الَحديَث أو اإلسـاَد  يف َأَحدها،  -َمثًَل -إحاِديث َبقـ ِكَتاب وآَخَر، فُقصحِّ

ا ُٓبدَّ أن َيصُدر مـ اإلكَساِن: لَِؿا  روا أن ذلؽ مؿَّ ُػف يف آَخَر، فَلرُجق أْن َيَتَذكَّ وُيَضعِّ

َع َأحٌد مِـ  ُفطِر طؾقف مِـ الَخَطل والـِّسَقان... وَذكرُت هذا التَّـبقَف َراجًقا أْن ٓ َيتَسرَّ

اء إذا ما َوَجد َشقًئا مِـ ذلَؽ آختََِلف  إَلك َتقِجقِف ِسفاِم  -وهق َواِجُده َحتًؿا-الُؼرَّ

َبب...  «.الـَّْؼد وآْطتِراض بعد أْن ذكر السَّ

َحفا يف َبعِض لِذلؽ َققَّدُتف وَبقَّـُت بعَض إحاديِث الَّتل َتراَجع  طـفا أو َصحَّ

 .$ُكُتبف 

ٓ َأطؾُؿ طَصاَبة َخقًرا مِـ أصحاِب الَحديث، »وَكؿا قال إبراهقُؿ الَحْربل: 

 
ُّ
؟ وَكقػ صؾَّك؟ ملسو هيلع هللا ىلصإكَّؿا َيغدو َأحُدهؿ وَمعف َمحَبرة فَقؼقل: َكقػ َفَعؾ الـَّبل

ُجَؾ إذا َأقبَ  ِسَقر «. »ؾ بِبِْدَطتِف َلقس ُيْػؾُِح إيَّاُكؿ َأن َتجؾِسقا إلك أهِؾ البَِدع، فننَّ الرَّ

 (.21/158« )َأْطََلم الـَُّبََلء

 «.إكَّؿا َيرِجُع الَػؼقُف إذا اتََّسع ِطؾُؿف: »$وَكؿا قال الَحافِظ الَفؿداين 

 وَكَتَبف

 املَطُروِش  آل ُغُلوم   َحَسن بن ُمَباَرك
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 فوائد المقدمة والمجلد األول

[1]  

  صح كؾ مـ أراد أن يردَّ إين أك: »$ قال األَْلَباكِل
َّ
 -أو طؾك غقري- طؾل

ن رائده مـ قأن يؽ ،بف قؾؿل، أو اشتط طؾك الصقاب فؽري لَّ ويبقـ لل ما يؽقن قد زَ 

الرد الـصح واإلرشاد، والتقاصل بالحؼ، ولقس البغضاء والحسد، فنهنا الؿستلصؾة 

د، ، والحَس مؿ قبؾؽؿ: البغضاءُ األُ  إلقؽؿ داءُ  دبَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصلؾديـ، كؿا قال الـبل 

 .(2)«يـعر، ولؽـ حالؼة الدِّ لقس حالؼة الشَّ  ،هل الحالؼة والبغضاءُ 

[2]   

مؼدم  -وبخاصة إذا كان مػسًرا-كف مـ الثابت يف طؾؿ الحديث أن الجرح إ

 طؾك التعديؾ، وجرح ططقة هـا مػسر بشقئقـ: 

 سقء الحػظ.: األول

 .(1)التدلقس: اآلخرو

                                           

 ( مؼدمة.2/6( )2)

 ( مؼدمة.2/21( )1)
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[3]   

ـػع فقف تصريحف بالتحديث، بؾ هق مـ تدلقس ططقة لقس مـ الـقع الذي ي

بثف: ٕكف يسؿل شقخف أو يؽـقف م لخُ حرَّ الـقع الذي يسؿك بتدلقس الشققخ الؿُ 

(، فؼد 95-99)ص« التقسؾ»لحالف، كؿا كـت بقـتف يف  بغقر اسؿف أو كـقتف تعؿقةً 

اب كـاه بلبل سعقد يقهؿ أكف أبق سعقد الخدري!  ،كان إذا روى طـ الؽؾبل الؽذَّ

مشفقر بالتدلقس »قال:  «رسالتف يف الؿدلسقـ»ا لؿا ذكره الحافظ يف ولفذ

 .(2)«الؼبقح

[4]   

ومؿا ٓ يخػك طؾك كؾ بصقر هبذا العؾؿ الشريػ أن تؾقن الراوي يف »

إكؿا هق دلقؾ  ،يرفعف تارة، ويققػف تارة، ويشؽ يف رفعف أخرى قرواية الحديث فف

 .(1)«ضاهر طؾك ضعػف، وطدم ضبطف

[5]   

 لف ثَلثة أوٓد: طؿرو، وطبد اهلل، والحسقـ، وكؾفؿ ضعػاء، ططقة العقيف»

« شرح طؾؾ التِّْرمِذي»وقد تؽؾؿ طؾقفؿ الحافظ ابـ رجب الحـبؾل يف كتابف 

فؾذلؽ مؿا يؾؼل يف الـػس أهنؿ أهؾ  ،(، وبقـ ضعػفؿ كلبقفؿ1/792-791)

                                           

 ( مؼدمة.2/21-29( )2)

 ( مؼدمة.2/28( )1)
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 .(2)«بقت ورثقا الضعػ طـ أبقفؿ فرًدا فرًدا

[6]   

طؿؾ الققم »ػ بؽثقر مـ كتاب تؾؿقذه ابـ السـل وكتاب الـََّساِئل أكظ

 .(1)«والؾقؾة

[7]   

 «.ٓ يسلل بقجف اهلل إٓ الجـة»جقاز السمال باهلل تعالك، وأما حديث: »

 .(1)«ففق محؿقل طؾك سمال إمقر الحؼقرة ،وطؾك فرض صحتف، «ضعقػ»

[8]   

مـ الؿصائب العظؿك التل كزلت بالؿسؾؿقـ مـذ العصقر إولك اكتشار »

ِعقػة والؿقضقطة بقـفؿا ا مـفؿ، ولق كاكقا ٓ أستثـل أحدً  ،ٕحاديث الضَّ

كالبخاري، وأحؿد،  :هادِ ؼَّ إٓ مـ شاء اهلل مـفؿ مـ أئؿة الحديث وكُ  ،طؾؿاءهؿ

 .(9)«وابـ َمِعقـ، وأبل حاتؿ الرازي، وغقرهؿ

[9]   

ومؿا يحسـ التـبقف طؾقف أن كؾ ما ورد يف فضؾ العؼؾ مـ إحاديث ٓ »

                                           

 ( مؼدمة.2/10( )2)

 ( مؼدمة.2/12( )1)

 ( حاشقة.2/19( )1)

 ( مؼدمة.2/97( )9)
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مـفا شلء، وهل تدور بقـ الضعػ والقضع، وقد تتبعت ما أورده مـفا يصح 

ٓ يصح مـفا  فقجدهتا كؿا ذكرُت  «العؼؾ وفضؾف»أبق بؽر بـ أبل الدكقا يف كتابف 

 .(2)«شلء

[11]  

 «.عًدامـ لؿ تـف صَلتف طـ الػحشاء والؿـؽر لؿ يزده مـ اهلل إٓ بُ : »حديث

 صح مـ قبؾ إسـاده، وٓ مـ جفة متـف.وهق مع اشتفاره طؾك إلسـة ٓ ي «.باصؾ»

، وإكؿا صح مـ ققل ابـ مسعقد، ملسو هيلع هللا ىلصوالحديث ٓ يصح إسـاده إلك الـبل 

 والحسـ البصري، وروي طـ ابـ طباس.

أن  ڠيريد » (:35/2)ق « التفجد»قال طبد الحؼ اإلشبقؾل يف 

الؿصؾل طؾك الحؼقؼة الؿحافظ طؾك صَلتف الؿَلزم لفا تـفاه صَلتف طـ 

 «.القققع يف الؿحارموالؿحارم ارتؽاب 

ـقد أكف قال يف هذا ( طـ ابـ الجُ 1/191« )الؿقزان»كؼؾ الذهبل يف 

 .(1)«كذب وزور»الحديث: 

[11]   

طـ »أو:  «طـ ابـ جريج»إذا قال القلقد بـ مسؾؿ: » «:الؿقزان»قال الذهبل يف 

                                           

 (.2( حديث: )2/51( )2)

 (.1( حديث: )2/59( )1)
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ابقـ «إوزاطل  «.ةففق حج «ثـا»فنذا قال:  ،فؾقس بؿعتؿد: ٕكف يدلس طـ كذَّ

 .(2)«التسقيةولؽـف كثقر التدلقس  ،هق ثؼة» «:التؼريب»قال الحافظ يف 

[12]   

 «.مقضقع» «.زيـقا مقائدكؿ بالبؼؾ... الحديث»حديث: 

 «.جامعف»السققصل  بف الحديث مؿا شانو

أورده يف التـبقف . ( بلن الحديث مقضقع11)ص« الؿـار»جزم ابـ الؼقؿ يف 

ومـفا (: »15ث مقضقًطا، ثؿ قال )صطؾك أمقر كؾقة يعرف هبا كقن الحدي

 .(1)«سؿاجة الحديث، وكقكف مؿا يسخر مـف

[13]   

 .«ٓ أصؾ لف» «.حسبل مـ سمالل طؾؿف بحالل»

سرائقؾقات، وٓ أصؾ ، وهق مـ اإلڠوأورده بعضفؿ مـ ققل إبراهقؿ 

 ا لضعػف.تػسقر سقرة إكبقاء مشقرً ذكره البغقي يف لف، و

تـزيف الشريعة الؿرفقطة طـ »راق يف ثؿ وجدت الحديث قد أورده ابـ ط

 .(1)«قال ابـ تقؿقة: مقضقع(: »2/150، وقال )«إخبار الشـقعة الؿقضقطة

                                           

 (.21( حديث: )2/68( )2)

 (.10( حديث: )2/71( )1)

 (.12( حديث: )2/79( )1)
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[14]   

حتك  ،ؼ الؿجفقلقـكثقًرا ما يقثِّ  فن ابـ ِحبَّان متساهؾ يف التقثقؼ، فنكإ»

الذيـ يصرح هق كػسف أكف ٓ يدري مـ هق وٓ مـ أبقه! كؿا كؼؾ ذلؽ ابـ طبد 

مثؾف يف التساهؾ الحاكؿ، كؿا ٓ يخػك طؾك  ،«الصارم الؿـؽل»الفادي يف 

حتك لق  ،فؼقلفؿا طـد التعارض ٓ يؼام لف وزن ،الؿتضؾع بعؾؿ الرتاجؿ والرجال

 .(2)«كان الجرح مبفًؿا لؿ يذكر لف سبب

[15]   

يغؾب طؾقف الفقى  -مع سعة طؾؿف-ومـ طجقب أمر الؽقثري أكف 

ا تباع الحديث الذيـ يرمقفؿ ضؾؿً والتعصب لؾؿذهب ضد أكصار السـة وأ

 «.الحشقية»بـ

يؼقل يف خاتؿة رسالتف  $وقد رأيت اإلمام ابـ أبل حاتؿ الرازي 

يؼقل: طَلمة أهؾ البدع  ڤسؿعت أبل «: »أصقل السـة واطتؼاد الديـ»

يريدون  ،القققعة يف أهؾ إثر، وطَلمة الزكادقة تسؿقتفؿ أهؾ إثر حشقية

 .(1)«إبطال إثر..

 

                                           

 (.11( حديث: )2/80( )2)

 (.11( حديث: )2/82( )1)
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[16]   

إن تعدد الطرق إكؿا يرفع الحديث » (::4)ص« الؿؼاَلت»قال الؽقثري يف 

ٓ  ،إلك مرتبة الحسـ لغقره إذا كان الضعػ يف الرواة مـ جفة الحػظ والضبط فؼط

 .(2)«مـ كاحقة هتؿة الؽذب، فنن كثرة الطرق ٓ تػقد شقًئا إذ ذاك

[17]   

 .«ؾ لفٓ أص» .«ويف أمتل إلك يقم الؼقامة لَّ الخقر فِ »: حديث

 .(1)«ٓ أطرفف :-يعـل ابـ حجر العسؼَلين-قال شقخـا » «:الؿؼاصد»قال يف 

[18]   

 «.مـ أذن ففق يؼقؿ» :روي

 ، وابـ طساكر.«أخبار أصبفان»أخرجف أبق داود، والتِّْرمِذي، وأبق كعقؿ يف 

 ضعقػ مـ أجؾ طبد الرحؿـ بـ زياد اإلفريؼل. هسـد

 «.هذا حديث حسـ» ققل ابـ طساكر:

 «.حسـ الؿعـك: »يعـلفؾعؾف 

ذهب إلك تقثقؼ اإلفريؼل بعض العؾؿاء الؿعاصريـ الػضَلء، وذلؽ ذهقل 

                                           

 (.19( حديث: )2/87( )2)

 (.10( حديث: )2/209) (1)
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 ، وهـا سقء الحػظ.«الجرح مؼدم طؾك التعديؾ إذا تبقـ السبب»مـف طـ قاطدة: 

 .«الضعػاء»أورده العؼقؾل يف 

 إلثارة الـزاع بقـ الؿصؾقـ. مـ آثار هذا الحديث السقئة أكف سبٌب 

ِعقػ، : وكؿا وقؾت قع معـا غقر ما مرة ٓستشفادهؿ هبذا الحديث الضَّ

 .(2)وبخاصة الشافعقة

[19]   

 «.مقضقع» .«اس طؾك لسان سبعقـ كبق  دِّ طؾقؽؿ بالؼرع...فنكف قُ »حديث: 

اب، كؿا قال الخطقب، وغقره، وهق راآفتف ي و: طؿرو بـ حصقـ، وهق كذَّ

 حديث العدس.

(: 291)رقؿ « حاديث الؿشفقرةالؿـثقرة يف إ ئالمل»قال الزركشل يف 

 «.ووجدت بخط ابـ الصَلح أكف حديث باصؾ..»

ورد حديث أ ،(195-1/199« )الؿقضقطات»ذكره ابـ الجقزي يف 

يف فؼال  ،وكذا ابـ الؼقؿ ،(9)ص« إحاديث الؿقضقطة»العدس الصغاين يف 

ويشبف أن يؽقن هذا الحديث مـ وضع الذيـ اختاروه طؾك » :(10)ص« الؿـار»

 .«لؿـ والسؾقى، وأشباهفؿ!ا

                                           

 (.15( حديث: )2/208( )2)
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مجؿقع »قال ابـ تقؿقة يف  ،(207)ص« مقضقطاتف»أقره طؾل الؼاري يف 

حديث مؽذوب مختؾؼ باتػاق أهؾ العؾؿ، ولؽـ (: »17/11« )الػتاوى

 .(2)«العدس مؿا اشتفاه القفقد..

[21]   

 (:68)ص« الؼاطدة الجؾقؾة»يف  $قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؾفا ضعقػة ٓ يعتؿد طؾك شلء مـفا يف الديـ، ولفذا  ملسو هيلع هللا ىلصوأحاديث زيارة قربه »

 :ا مـفا، وإكؿا يرويفا مـ يروي الضعافلؿ يرو أهؾ الصحاح والســ شقئً 

َراُقْطـِل، والبزار، وغقرهؿا  «.كالدَّ

فنن »ثؿ قال:  «.مـ حج فزار قربي بعد مقيت... الحديث» ثؿ ذكر حديث:

مـ زاره يف حقاتف، وكان مممـًا بف بف ضاهر مخالػ لديـ الؿسؾؿقـ، فنن ذهذا ك

 .(1)«ٓسقَّؿا إن كان مـ الؿفاجريـ إلقف الؿجاهديـ معف... ،كان مـ أصحابف

[21]   

يظـ كثقر مـ الـاس أن شقخ اإلسَلم ابـ تقؿقة، ومـ كحك كحقه مـ »

، وهذا كذب وافرتاء، ولقست هذه أول فرية ملسو هيلع هللا ىلصالسؾػققـ يؿـع مـ زيارة قربه 

ؿ، وكؾ مـ لف اصَلع طؾك كتب ابـ تقؿقة يعؾؿ أكف وطؾقف $طؾك ابـ تقؿقة 
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واستحباهبا إذا لؿ يؼرتن هبا شلء مـ الؿخالػات  ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل بؿشروطقة زيارة قربه 

َل تشد الرحال إَل إلك »: ملسو هيلع هللا ىلصلعؿقم ققلف  :مثؾ شد الرحؾ والسػر إلقفا ،والبدع

 .(2)«ثالثة مساجد

[22]   

 «.القلد سر أبقف»حديث: 

« الدرر»(، والسققصل يف 706)ص« الحسـة الؿؼاصد»قالف السخاوي يف 

أورده الضغاين يف و ،(122)ص «التذكرة»( تبًعا لؾزركشل يف 270)ص

فػل إكبقاء مـ كان أبقه  ،ادً رمعـاه لقس مطَّ و ،(9)ص« إحاديث الؿقضقطة»

مثؾ ابـ  ،فقفؿ مـ كان ابـف مشرًكاو .ڠمثؾ آزر والد إبراهقؿ  ،مشرًكا طاصًقا

 .(1)ڠكقح 

[23]   

لؿشروع طـد زيارة الؼبقر إكؿا هق السَلم طؾقفؿ، وتذكر أخرة فؼط، وا

فؼراءة الؼرآن طـدها بدطة  ،ڤوطؾك ذلؽ جرى طؿؾ السؾػ الصالح 

حـقػة، ومالؽ،  مـفؿ أبق ،مؽروهة، كؿا صرح بف جؿاطة مـ العؾؿاء الؿتؼدمقـ

ـ بػقاتح ثر ابـ طؿر بلكف أوصك أن يؼرأ طـد قربه وقت الدفأوأحؿد يف رواية. و
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ٓ يصح سـده، ولق صح فَل يدل إٓ طؾك الؼراءة طـد  ،سقرة البؼرة وخقاتؿفا

 .(2)«ا، كؿا هق ضاهرٓ مطؾؼً  ،الدفـ

[24]   

 «.ألن يزين الرجل خري نن أن يروي عن أبان»قال شعبة/ 

اب معروف بذلؽ،  ٓ قال األَْلَباكِل: يجقز أن يؼال مثؾ هذا إٓ فقؿـ هق كذَّ

ػ طؾك ذلؽ، ولعؾف كان ٓ يتعؿد الؽذب، فؼد قال فقف ابـ وقد كان شعبة يحؾ

سؿع مـ  ،يسفر الؾقؾ بالؼقام، ويطقي الـفار بالصقام ،ادكان أبان مـ العبَّ »ِحبَّان: 

فنذا حدث ربؿا جعؾ  ،أكس أحاديث، وجالس الحسـ فؽان يسؿع كَلمف ويحػظ

أكثر  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل كَلم الحسـ طـ أكس مرفقًطا، وهق ٓ يعؾؿ! ولعؾف روى طـ أكس 

 .(1)«ما لؽبقر شلء مـفا أصؾ يرجع لف! ،مـ ألػ حديث، وخؿس مئة حديث

[25]   

 «.ٓ أصؾ لف» «.اختَلف أمتل رحؿة» حديث:

 ولؼد جفد الؿحدثقن يف أن يؼػقا لف طؾك سـد فؾؿ يقفؼقا.

ج يف بعض كتب الحػاظ رِّ ولعؾف ُخ » «:الجامع الصغقر»قال السققصل يف 

 .!«التل لؿ تصؾ إلقـا
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إذ يؾزم مـف أكف ضاع طؾك إمة بعض أحاديثف، وهذا مؿا  :وهذا بعقد طـدي

 ٓ يؾقؼ بؿسؾؿ اطتؼاده.

ولقس بؿعروف طـد الؿحدثقـ، ولؿ » قال السبؽل فقؿا كؼؾف الؿـاوي:

 «.أقػ لف طؾك سـد صحقح، وٓ ضعقػ، وٓ مقضقع

أفسد وهذا مـ » (:6/75« )اإلحؽام يف أصقل األحؽام»قال ابـ حزم يف 

يؼقلف  ا ما ٓذققل يؽقن: ٕكف لق كان آختَلف رحؿة لؽان آتػاق سخًطا، وه

 «.لقس إٓ رحؿة أو سخط ،اختَلف وأمسؾؿ: ٕكف لقس إٓ اتػاق 

 .(2)«باصؾ كذب» قال ابـ حزم يف مقضع آخر طـ هذا الحديث:

[26]   

 كور؟!فيلحقهم اذلم املذأ -فاضل انلاسأوهم -سؤال/ إن الصحابة قد اختلفوا 

 ،كَل(: »68 -5/67فؼال ) -رحؿف اهلل تعالك-وقد أجاب طـف ابـ حزم 

ء مـ هذا: ٕن كؾ امرئ مـفؿ تحرى سبقؾ اهلل ووجفتف
ْ
 ،ما يؾحؼ أولئؽ شل

ا واحًدا لـقتف الجؿقؾة يف إرادة الخقر، وقد رفع طـفؿ فالؿخطئ مـفؿ ملجقر أجرً 

ٓ استفاكقا بطؾبفؿ، اإلثؿ يف خطئفؿ: ٕهنؿ لؿ يتعؿدوه، وٓ قصدوه، و

 .(1)«والؿصقب مـفؿ ملجقر أجريـ، وهؽذا كؾ مسؾؿ إلك يقم الؼقامة...

                                           

 (.57( حديث: )2/292( )2)

 (.57( حديث: )2/291( )1)



   
« السلسلت الضعيفت»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
25 

 

[27]   

 «.مقضقع» «.بليفؿ اقتديتؿ اهتديتؿ ،أصحابل كالـجقم» حديث:

اب، وقال ابـ ِحبَّان:  ،: سَلم بـ سؾقؿ الطقيؾآفتف قال ابـ خراش فقف: كذَّ

 روى أحاديث مقضقطة.

ٓبـ قدامة « الؿـتخب»ديث، كؿا يف ٓ يصح هذا الح قال أحؿد:

(20/299/1). 

وهذا الحديث، وإن كان فقف » (:2/39« )الؿقزان»الشعراين يف  ققل وأما

 «.مؼال طـد الؿحدثقـ ففق صحقح طـد أهؾ الؽشػ

هذا باصؾ وهراء، وٓ يؾتػت إلقف: ٕن تصحقح إحاديث مـ  قال األَْلَباكِل:

طتؿاد طؾقفا يمدي إلك تصحقح أحاديث باصؾة صرق الؽشػ بدطة صقفقة مؼقتة، وآ

أن يؽقن كالرأي، وهق يخطئ  -إن صح-ٓ أصؾ لفا: ٕن الؽشػ أحسـ أحقالف 

 .(2)كسلل اهلل السَلمة مـف ،ويصقب، وهذا إن لؿ يداخؾف الفقى

[28]   

وكؾ خبقر هبذا العؾؿ الشريػ يعؾؿ أن الحاكؿ متساهؾ يف التقثقؼ »

قف، وٓسقَّؿا إذا خالػ، ولفذا لؿ يؼره الذهبل يف والتصحقح، ولذلؽ ٓ يؾتػت إل
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 .(2)«حقاًكاأطؾك تصحقحف  «تؾخقصف»

[29]   

ٓ تذبحقا إٓ مسـة إٓ أن يعسر »أبل الزبقر طـ جابر مرفقًطا:  حديث:

 «.طؾقؽؿ فتذبحقا جذطة مـ الضلن

 أخرجف مسؾؿ، وأبق داود.

 «.حديث صحقح» «:الػتح»قال الحافظ يف 

واهًؿا يف ذلؽ تبًعا لؾحافظ، وأن هذا الحديث الذي  ثؿ بدا لل أين كـت»

صححف هق وأخرجف مسؾؿ كان إحرى بف أن يحشر يف زمرة إحاديث 

ِعقػة ذلؽ ٕن أبا الزبقر مدلس، وقد  ،ل بف إحاديث الصحقحةتلوَّ ٓ أن تُ  ،الضَّ

أن الؿدلس ٓ يحتج بحديثف إذا لؿ  «الؿصطؾح»طـعـف، ومـ الؿؼرر يف طؾؿ 

فعـعـ ولؿ يصرح،  ،الزبقر هـا قبالتحديث، وهذا هق الذي صـعف أب يصرح

سـاد ولذلؽ اكتؼد الؿحؼؼقن مـ أهؾ العؾؿ أحاديث يرويفا أبق الزبقر هبذا اإل

الؾفؿ إٓ ما كان مـ رواية الؾقث بـ سعد طـف، فنكف لؿ يرو طـف  ،أخرجفا مسؾؿ

 «.إٓ ما صرح فقف بالتحديث..

فقفا أبق  يقضحطدة أحاديث مؿا لؿ « قح مسؾؿصح»ويف » :$قال الذهبل 

 «.فػل الؼؾب مـفا شلء ،الزبقر السؿاع مـ جابر، وٓ هل مـ صريؼ الؾقث طـف
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 .(2)«صدوق إٓ أكف يدلس» :«التؼريب»يف « ترجؿتف»قال الحافظ يف 

[31]   

وهـاك صائػة مـ الؿـتؿقـ لؾسـة يف مصر وغقرها تمذن كؾ تؽبقرة طؾك »

، وهق ٓ أصؾ لف، «التؽبقر جزم» بحديث: طؿًَل  «اهلل أكرب»و، «اهلل أكرب»حدة: 

 يف السـة، بؾ ضاهر الحديث والتلذيـ طؾك هذه الصػة مؿا ٓ أطؾؿ لف أصًَل 

 .(1)«الصحقح خَلفف

[31]   

 «.ضعقػ» «.أدبـل ربل فلحسـ تلديبل» حديث:

 ،معـاه صحقح» (:3/447« )مجؿقطة الرسائؾ الؽبرى»قال ابـ تقؿقة يف 

 .(1)وأيده السخاوي، والسققصل «.عرف لف إسـاد ثابتلؽـ ٓ ي

[32]   

كان مـ أهؾ العؾؿ، وكان يسؿك: الجامع لجؿعف فؼف أبل ، كقح الجامع

ابً  ،حـقػة، ولؽـف متفؿ يف الرواية قال الحاكؿ:  ا.قال أبق طؾل الـقسابقري: كان كذَّ

 كعقذ باهلل مـ الخذٓن. ،رزق كؾ شلء إٓ الصدق ،لؼد كان جامًعا
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الؽشػ الحثقث طؿـ رمل »ده الحافظ برهان الديـ الحؾبل يف رسالة أور

 .(2)«بقضع الحديث

[33]   

َراُقْطـِل  ٓ  ،ب تدلقس ابـ جريج، فنكف قبقح التدلقستجـَّ » :$قال الدَّ

مثؾ إبراهقؿ بـ أبل يحقك، ومقسك بـ طبقدة،  ،يدلس إٓ فقؿا سؿعف مـ مجروح

 .(1)«وغقرهؿا

[34]   

فتح هذا إمر بل، وسقختؿف بغَلم مـ ولدك...  يا طباس! إن اهلل» حديث:

 «.الحديث

سـد رجالف كؾفؿ ثؼات معروفقن مـ رجال مسؾؿ غقر أحؿد  «.مقضقع»

اهتؿف الذهبل  لؿ يذكر فقف الخطقب جرًحا وٓ تعديًَل. ،بـ الحجاج بـ الصؾت

 ففق آفتف. ،فؼال: رواه بنسـاد الصحاح مرفقًطا ،هبذا الحديث

 «.لسان الؿقزان» وافؼف الحافظ يفو

(، وسؽت 2/912« )الملئ الؿصـقطة»والحديث أورده السققصل يف 

 طؾقف!.
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ومـ هـا يتبقـ الػرق بقـ الذهبل، والسققصل، فنن إول حافظ كؼاد، 

 وأخر جؿاع كؼال، وهذا هق السر يف كثرة خطئف، وتـاقضف يف كتبف.

 .(2)(1/17« )الؿقضقطات»الحديث أورده ابـ الجقزي يف 

[35]   

، وأما ملسو هيلع هللا ىلصإكؿا حدثت بعده  ،ملسو هيلع هللا ىلصلؿ تؽـ يف طفد الـبل  ،ن السبحة بدطةإ»

أخرجف الديؾؿل يف «. مقضقع» «:كعؿ الؿذكر السبحة.. الحديث»حديث: 

رأيت »قال طبد اهلل بـ طؿرو:  ،ملسو هيلع هللا ىلص، وأكف مخالػ لفديف «مسـد الػردوس»

 «.يعؼد التسبقح بقؿقـف ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

فَل فرق  ،أقره ملسو هيلع هللا ىلصبالحصك، وأكف  وقد جاء يف بعض إحاديث التسبقح

وهذا قد يسؾؿ لق أن  !حقـئذ بقـف وبقـ التسبقح بالسبحة، كؿا قال الشقكاين

 .(1)«إحاديث يف ذلؽ صحقحة، ولقس كذلؽ..

[36]   

لؿا فقف مـ إيفام ما ٓ  :كف ٓ يجقز يف الشرع أن يؼال: فَلن خؾقػة اهللإ»

-لؽ شقخ اإلسَلم ابـ تقؿقة يؾقؼ باهلل تعالك مـ الـؼص والعجز، وقد بقـ ذ

وقد ضـ بعض الؼائؾقـ (: »1/962« )الػتاوى»فؼال يف  -رحؿف اهلل تعالك
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مثؾ كائب اهلل، واهلل  ،أن الخؾقػة هق الخؾقػة طـ اهلل -كابـ طربل-الغالطقـ 

تعالك ٓ يجقز لف خؾقػة، ولفذا قالقا ٕبل بؽر: يا خؾقػة اهلل! فؼال: لست بخؾقػة 

« الؿسـد»رواه أحؿد يف  «.حسبل ذلؽ ،ملسو هيلع هللا ىلصػة رسقل اهلل اهلل، ولؽـ خؾق

ا رواه ؿك ،«يا خؾقػة رسقل اهلل»(، ولذلؽ كان الصحابة ٓ يـادوكف إٓ بـ2/20)

 .(2)(، وصحح بعضفا، ووافؼف الذهبل80-1/97الحاكؿ )

[37]   

 «.ٓ أصؾ لف هبذا الؾػظ» «.الطاطقن وخز إخقاكؽؿ مـ الجـ» حديث:

لؿ أره هبذا الؾػظ بعد التتبع » (:21/258« )الػتح»قال الحافظ ابـ حجر يف 

ٓ يف الؽتب الؿشفقرة، وٓ  ،الطقيؾ البالغ يف شلء مـ صرق الحديث الؿسـدة

، وكتاب «الطرباين»، و«مسـد أحؿد»إجزاء الؿـثقرة، وقد طزاه بعضفؿ لـ

 «.ٓ بـ أبل الدكقا، وٓ وجقد لذلؽ يف واحد مـفا« الطقاطقـ»

، والحاكؿ «الصغقر»(، والطرباين يف 9/195« )سـد أحؿدم»والحديث يف 

صححف الحاكؿ، ووافؼف  «.الطاطقن وخز أطدائؽؿ مـ الجـ» :( بؾػظ2/50)

 الذهبل، وإَْلَباكِل.

 «إخقاكؽؿ» :لػظ وأما ،«أطدائؽؿ وخز»: الحديث يف الؿحػقظ هق ففذا

العظؿ  )يعـلفال تستـجقا بفؿا »: ملسو هيلع هللا ىلصوهق ققلف  ،آخر حديث يف هق فنكؿا
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 رواه مسؾؿ، وغقره. .«، فنكفؿا صعام إخقاكؽؿ مـ الجـوالبؼر(

، فنن إخقة يف «اإليؿان»ا يف حديث العظؿ فباطتبار وأما تسؿقتفؿ إخقاكً 

وقد أصال  لؾسققصل.« الحاوي»ذكره يف  ،الديـ تستؾزم آتحاد يف الجـس

يف كتابف « اكؽؿإخق» :الؽَلم طؾك صرق الحديث، وبقان أكف ٓ أصؾ لفذه الؾػظة

 .(2)(18-16/2)ق« بذل الؿاطقن يف فضؾ الطاطقن»الؼقؿ 

[38]   

ٓ يـبغل أن يحؿؾ سؽقت ابـ أبل حاتؿ طـ الرجؾ طؾك أكف ثؼة، كؿا »

جرى طؾقف بعض الؿحدثقـ الؿعاصريـ، وبعض مدطل العؾؿ.. مع إن ابـ أبل 

الجرح  ( طؾك أن الرواة الذيـ أهؿؾفؿ مـ2/2/18)حاتؿ قد كص يف أول كتابف 

ؼػ فلوردهؿ رجاء أن يَ  ،والتعديؾ إكؿا هق ٕكف لؿ يؼػ فقفؿ طؾك شلء مـ ذلؽ

 .(1)«فقفؿ طؾك الجرح والتعديؾ فقؾحؼف هبؿ

[39]   

 «.باصؾ ٓ أصؾ لف» «.عشرِّ أما إين ٓ أكسك، ولؽـ أكسك ُٕ » حديث:

 .ملسو هيلع هللا ىلص( مجزوًما إلك الـبل 9/18) «اإلحقاء»أورده الغزالل يف 

ا بغقر إسـاد، وقال ابـ ذكره مالؽ بَلغً  «:ريجف لإلحقاءتخ»قال العراقل يف 

                                           

 (.86( حديث: )2/298( )2)

 (.96( حديث: )2/129( )1)



   
« لسلت الضعيفتالس»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
32 

 

وكذا قال حؿزة الؽـاين:  ٓ إسـاد لف. ،إٓ مرسًَل  «الؿقصل»طبد الرب: ٓ يقجد يف 

 إكف لؿ يرد مـ غقر صريؼ مالؽ.

ـسبتف إلك با جازمً  «التؿفقد»العجب مـ ابـ طبد الرب كقػ يقرده يف ف

أكف ( طـ مالؽ 2/262« )الؿقصل»ث يف والحدي!! يف غقر مقضع مـف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 بؾغف...

لقس  ،«وإسـاده مـؼطع» :(«2/397« )زاد الؿعاد»فؼقل الؿعؾؼ طؾك 

قال الحافظ فقؿا كؼؾ الزرقاين يف  بصحقح بداهة: ٕكف كؿا ترى بَلغ ٓ إسـاد لف.

 .(2)«ٓ أصؾ لف(: »2/105« )شرح الؿقصل»

[41]   

أن مـ طَلمات  :قؿ( طـ ابـ الؼ:21كؼؾ الشقخ طؾل الؼاري )ص

 .(1)الحديث الؿقضقع أن يؽقن باصًَل يف كػسف

[41]   

ابة الؿػسر مرتوك، كؿا قال الـسَّ ، وهشام بـ محؿد بـ السائب الؽؾبل

غقره: وقال الجقزجاين  ،ووالده محؿد بـ السائب شر مـف الدارقطـل، وغقره.

اب»  «.كذَّ

                                           

 (.202( حديث: )2/128( )2)

 (.209( حديث: )2/111( )1)
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ػقان فروى البخاري بسـد صحقح طـ س ،اطرتف هق كػسف بلكف يؽذب

 .(2)«كؾ ما حدثتؽ طـ أبل صالح ففق كذب!»الثقري قال: قال لل الؽؾبل: 

[42]  

أما صَلة  ،الصَلة يف العؿامة الراجح أهنا مـ ســ العادة ٓ مـ ســ العبادة»

هنا سـة ممكدة، وققؾ: إهنا ركـ مـ أركان الصَلة ٓ إ :الجؿاطة فلقؾ ما ققؾ فقفا

 .(1)«ح الصَلة برتكفا مع اإلثؿ الشديدأهنا فريضة تص :تصح إٓ هبا، والصقاب

[43]   

اب صرقل» «:الؿقزان»قال الذهبل يف ، أبق الدكقا كان بعد الثَلث مائة ادطك  ،كذَّ

حدث طـف  ،السؿاع مـ طؾل بـ أبل صالب، واسؿف طثؿان بـ خطاب أبق طؿرو

محؿد بـ أحؿد الؿػقد بلحاديث، وأكثرها متقن معروفة مؾصققة بعؾل بـ أبل 

 .(1)«وما يعـك برواية هذا الضرب ويػرح بعؾقها إٓ الجفؾة!صالب... 

[44]   

الحس يرد هذا الحديث، فنن الؽذب يف غقرهؿ أضعافف » :$قال ابـ الؼقؿ 

 .(9)«كالرافضة، فنهنؿ أكذب خؾؼ اهلل، والؽفان، والطرققة، والؿـجؿقن... :فقفؿ

                                           

 (.222( حديث: )2/119( )2)

 (.219( حديث: )2/151( )1)
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[45]   

 ابـ طدي.أخرجف «. مقضقع» «.العـؽبقت شقطان مسخف اهلل فاقتؾقه» حديث:

 «الصحقح»مخالػ لؿا ثبت يف  أكف ومؿا يدل طؾك بطَلن هذا الحديث

 «.رواه مسؾؿ»، «إن الل لؿ يجعؾ لؿسخ كساًل وَل طؼًبا»: مرفقًطا

وكؾ ما جاء يف الؿسقخ يف غقر » (:8/541« )الؿحؾك»قال ابـ حزم يف 

 .(2)«الؼرد والخـزير فباصؾ، وكذب مقضقع

[46]   

 «.والبطقخربقع أمتل العـب » حديث:

ومؿا »(: 12)ص« الؿـار»فؼال يف « الؿقضقطات»أورده ابـ الؼقؿ يف 

وأقره  «.يعرف بف كقن الحديث مقضقًطا سؿاجة الحديث، وكقكف مؿا يسخر مـف

 .(1)(207)ص« مقضقطاتف»الشقخ الؼاري يف 

[47]   

ٕين طربل، والؼرآن طربل، وكَلم أهؾ  :أحبقا العرب لثَلث» حديث:

 «.الجـة طربل

قال أبق حاتؿ:  قال الذهبل: مرتوك. ،، وآفتف: العَلء بـ طؿرو«ضقعمق»

                                           

 (.252( حديث: )2/181( )2)

 (.255( حديث: )2/187( )1)
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 «.كتبت طـف، وما رأيت إٓ خقًرا»

 -(1/2/159« )الجرح والتعديؾ»وهق يف -لعؾ ققل أبل حاتؿ  قال األَْلَباكِل:

قبؾ أن يطؾع طؾك روايتف لألحاديث الؿؽذوبة، وإٓ فتقثقؼف ٓ يتػؼ مع تؽذيبف 

 (.176-1/175ٓبـف )« العؾؾ»لذهبل طـف هق يف كتاب لحديثف، كؿا كؼؾف ا

« اقتضاء الصراط الؿستؼقؿ»الحديث أورده شقخ اإلسَلم ابـ تقؿقة يف 

ذكره ابـ الجقزي يف و «.ٓ أصؾ لف»( مـ صريؼ العؼقؾل، وأكف قال: 76)ص

 .(2)«الؿقضقطات»

[48]   

 .(1)«ٓ يخػك أن زوال جفالة العقـ ٓ يؾزم مـف زوال جفالة الحال»

[49]   

 ،اإلسَلم ٓ يرتبط طزه بالعرب فؼط، بؾ قد يعز اهلل بغقرهؿ مـ الؿممـقـ

ثؿ  ،كؿا وقع ذلؽ يف زمـ الدولة العثؿاكقة حتك امتد سؾطاكف إلك أواسط أوروبا

لؿا أخذوا يحقدون طـ الشريعة إلك الؼقاكقـ إوربقة يستبدلقن الذي هق أدكك 

حتك لؼد زال طـ  ،د وغقرهاتؼؾص سؾطاهنؿ طـ تؾؽ البَل ،بالذي هق خقر

 ءفؾؿ يبؼ فقفا مـ الؿظاهر التل تدل طؾك إسَلمفؿ إٓ الشل ،بَلدهؿ أيًضا

                                           

 (.260( حديث: )2/191( )2)

 (.261( حديث: )2/101( )1)
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... وبقد «َل فضؾ لعربل طؾك طجؿل إَل بالتؼقى»القسقر!... وكؿا يف الحديث: 

أكف ٓ يـايف أن يؽقن جـس العرب أفضؾ مـ جـس سائر إمؿ، بؾ هذا هق الذي 

 ـ اهلل بف، وإن كـت ألباكقا، فنين مسؾؿ، وهلل الحؿد.أؤمـ بف واطتؼده، وأدي

اقتضاء الصراط »يف  $وقد حؼؼ الؼقل يف هذا شقخ اإلسَلم ابـ تقؿقة 

حؿؾ العربل طؾك آفتخار بجـسف: ٕكف مـ ولؽـ هذا يـبغل أٓ يَ  «.الؿستؼقؿ

 .ملسو هيلع هللا ىلصإمقر الجاهؾقة التل أبطؾفا كبقـا محؿد 

فنذا ذهبت  ،ا هق لؿزايا تحؼؼت فقفؿإن فضؾ العرب إكؿ وجؿؾة الؼقل:

ا بسبب إهؿالفؿ إلسَلمفؿ ذهب فضؾفؿ، ومـ أخذ هبا مـ إطاجؿ كان خقرً 

 .(2)اهـ .ٓ فضؾ لعربل طؾك أطجؿل إٓ بالتؼقى ،مـفؿ

[51]   

 «.: إن فاكفة كزلت مـ الجـة... الحديثقؾت فؾقكؾقا التقـ، » حديث:

 «.ثؼة» :ضعقػ لجفالة الذي ققؾ فقف

ؼ حتك لق كان الؿقثِّ  ،غقر مؼبقل طـد طؾؿاء الحديث «لؿجفقلا»ثقثقؼ 

فقـظر هؾ هق ثؼة  ،حتك يتبقـ اسؿ الؿقثؼ ،كالشافعل، وأحؿد :ا جؾقًَل إمامً 

 ؟ا أم فقف خَلفاتػاقً 

 .«ويف ثبقتف كظر» (:4/325« )زاد الؿعاد»قال العالمة ابـ الؼقؿ يف 

                                           

 (.261( حديث: )2/101-101( )2)
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 ديث مقضقع.يغؾب طؾك الظـ أن الح (:418قال األَْلَباكِل )ص

جؿقع ما ورد يف الػاكفة » (:2/534« )الؽشػ»قال الشقخ العجؾقين يف 

 «.فضؾفا»كلكف يعـل يف  «.مـ إحاديث مقضقع

ويف »(: 5/297« )تخريج أحاديث الؽشاف»قال الحافظ ابـ حجر يف 

 .(2)«إسـاده مـ ٓ يعرف

[51]   

ر صـػ أبق طؿ»، وتبعف جؿاطة: «الؿؼاصد»قال الحافظ السخاوي يف 

 .(1)«الـققاين يف فضائؾ البطقخ جزًءا، وأحاديثف باصؾة

[52]   

 «.ضعقػ» «.بركة الطعام القضقء قبؾف وبعده» حديث:

(، وأبق داود، والتِّْرمِذي، والحاكؿ، 655« )مسـده»أخرجف الطقالسل يف 

 وأحؿد.

 «.وهق ضعقػ» :$قال أبق داود 

ققس بـ ٓ كعرف هذا الحديث إٓ مـ حديث » :$قال التِّْرِمذي 

 «.الربقع، وققس يضعػ يف الحديث

                                           

 (.265( حديث: )2/106( )2)

 (.267( حديث: )2/109( )1)
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 «.تػرد بف ققس بـ الربقع...: »$ قال الحاكؿ

سلل اإلمام أحؿد  ا( أن مفـَّ 5/197/198ٓبـ الؼقؿ )« هتذيب الســ»يف 

 «.ما حدث بف إٓ ققس بـ الربقع ،هق مـؽر»طـ هذا الحديث فؼال: 

سللت أبل »( فؼال: 1/220) «العؾؾ»الحديث أورده ابـ أبل حاتؿ يف 

 «.طـف فؼال: هذا حديث مـؽر...

قال البقفؼل:  ،: وقد كان سػقان يؽره القضقء قبؾ الطعامقال الؿـذري

وكذلؽ مالؽ بـ أكس كرهف، وكذلؽ صاحبـا الشافعل استحب تركف، واحتج 

فلتك الخالء، ثؿ إكف رجع  ملسو هيلع هللا ىلصكـا طـد الـبل »يعـل حديث ابـ طباس:  ،بالحديث

رواه مسؾؿ، وأبق داود،  «تتقضل؟ قال: لؿ أصؾ فلتقضل فلتل بطعام فؼقؾ: أَل

 .«مرت بالقضقء إذا قؿت إلك الصالةأإكؿا »والتِّْرمِذي بـحقه إٓ أهنؿا قآ: 

: ففذا دلقؾ آخر طؾك ضعػ الحديث، وهق ذهاب إئؿة قال األَْلَباكِل

 الػؼفاء إلك خَلفف.

القديـ فؼط، ؿعـك غسؾ بيف هذا الحديث القضقء تلول بعض الػؼفاء 

يف  $، كؿا ذكر شقخ اإلسَلم ملسو هيلع هللا ىلصوهق معـك غقر معروف يف كَلم الـبل 

 (.2/56« )الػتاوى»

مـفؿ  :اختؾػ العؾؿاء يف مشروطقة غسؾ القديـ قبؾ الطعام طؾك ققلقـ

والؼقٓن هؿا يف مذهب »قال ابـ الؼقؿ:  ،مـ استحبف، ومـفؿ مـ لؿ يستحبف
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 .«أحؿد، وغقره، والصحقح أكف ٓ يستحب

أن الغسؾ الؿذكقر لقس مـ إمقر التعبدية لعدم صحة  :والخالصة

 .(2)فحقث وجد الؿعـك شرع ،الحديث بف، بؾ هق معؼقل الؿعـك

[53]   

 «.إن لؽؾ شلء قؾًبا، وإن قؾب الؼرآن )يس(.. الحديث» حديث:

 محؿد طـ مؼاتؾ بـ حقان. قآفتف: هارون أب«. مقضقع»

حسبف التبس طؾقف مؼاتؾ بـ حقان كذا قال أبق الػتح، وأ: »قال الذهبل

بؿؼاتؾ بـ سؾقؿان، وابـ حقان صدوق ققي الحديث، والذي كذبف وكقع هق 

 «.ابـ سؾقؿان، ثؿ قال أبق الػتح...

 .(1)«قؾت: الظاهر أكف مؼاتؾ بـ سؾقؿان» فتعؼبف الذهبل بؼقلف:

[54]   

الحديث مـ صرق مختؾػة ومتعددة لقست مـ كػس الؿخرج  ءمجل».. 

ِعقػخرج الحديُ   .(1)اهـ بتؾخقص« يث طـ كقكف مقضقًطا إلك درجة الضَّ

 
                                           

 (.268( حديث: )2/109( )2)
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[55]   

ٓ يـايف كقن الحديث مقضقًطا، بؾ كثقًرا ما « ٓ يصح»إن ققل الذهبل: »

 .(2)«، وهل هـا هبذا الؿعـك..«مقضقع»تؽقن هذه الؾػظة مرادفة لؽؾؿة 

[56]   

 .(1)«الؿخالػةتقثقؼ ابـ ِحبَّان وحده ٓ يعتؿد طؾقف لتساهؾف فقف، وٓسقَّؿا طـد »

[57]   

غقر صقاب طؾك  «إكف جقد اإلسـاد»ومـف تعؾؿ أن ققل ابـ الصَلح: 

 «.و جاريتف فَل يـظر إلك فرجفا.. الحديثأ جتفوإذا جامع أحدكؿ ز»حديث: 

 .«مقضقع»

ن ابـ الصَلح اغرت بظاهر تحديث بؼقة، ولؿ يـتبف لؾعؾة الدققؼة التل أو

 ا.اهلل خقرً جزاه  ،فـا طؾقفا اإلمام أبق حاتؿكبَّ 

 فومـ الغرائب أن ابـ الصَلح مع كقكف أخطل يف تؼقية هذا الحديث، فنك

لؿ يسبؼ إلقفا، وهل أكف اكؼطع التصحقح يف  هق فقفا مخالػ لؼاطدة لف وضعفا

« مؼدمة طؾقم الحديث»فؾقس ٕحد أن يصحح، كؿا ذكر ذلؽ يف  ،هذه إطصار

 ا!.تباع لألئؿة الذيـ سبؼق(، بؾ القاجب ا28ٓص)

                                           

 (.291( حديث: )2/196( )2)

 (.291( حديث: )2/198( )1)
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ا يؼقل فقف الحافظان فصحح حديثً  هـا، إصؾ هذا خالػ بالف فؿا

 .؟!«إكف مقضقع»الجؾقَلن أبق حاتؿ الرازي، وابـ ِحبَّان: 

الـظر الصحقح يدل طؾك و .!«جامعف»كره يف ذخالػ السققصل كعادتف فو

 بطَلن هذا الحديث.

لك وهق كص يف جقاز كظر الرجؾ إ» (:2/3:1« )الػتح»قال الحافظ يف 

 «.تف وطؽسفأمراطقرة 

وإذا تبقـ هذا فَل فرق بقـ الـظر طـد آغتسال، » (:465قال األَْلَباكِل )ص

 .(2)«فثبت بطَلن الحديث ،أو الجؿاع

[58]   

. طؿر بـ ققس هق الؿعروف .». (:3/249« )الزوائد»قال البقصقري يف 

ي، وأبق ضعػف أحؿد، وابـ َمِعقـ، والػَلس، وأبق ُزْرَطة، والبخار «مـدل»بـ

 .(1)«حاتؿ، وأبق داود، والـََّساِئل، وغقرهؿ

[59]   

ن راويف مؿـ يتعؿد قٓ يؾزم مـ أن يؽقن الحديث مقضقًطا أن يؽ

                                           

 (.295( حديث: )151- 2/151( )2)
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الؽذب، بؾ قد يؼع مـف ذلؽ لؽثرة غػؾتف، وشدة سقء حػظف، وقد يؼع مـف 

 .(2)وهًؿا

[61]   

، «الصحقحقـ» اطؾؿ أن كتاب رزيـ هذا جؿع فقف بقـ األصقل الستة:

طؾك كؿط كتاب ابـ إثقر  «التِّْرمِذي»، و«ســ أبل داود»، و«الؽمقصل م»و

 «التجريد»إٓ أن يف كتاب  «جامع إصقل مـ أحاديث الرسقل»الؿسؿك: 

أحاديث كثقرة ٓ أصؾ لفا يف شلء مـ هذه إصقل، كؿا يعؾؿ مؿا يـؼؾف العؾؿاء 

 .(1)«الرتغقب والرتهقب»مثؾ الؿـذري يف  ،طـف

[61]   

 .(1)اهـ« ؾؿ مـ شقخف الحاكؿ بالجرح والتعديؾوالبقفؼل أط»

[62]   

فقؽقن ضعقػ الحديث،  ،إكف قد يؽقن الراوي ضعقًػا، وهق غقر مرتوك»

 .(9)اهـ« حديثف صحقًحايؽقن وٓ يستؾزم مـ أن الراوي لقس بالؿرتوك أن 

                                           

 (.102( حديث: )2/162( )2)

 (.107( حديث: )2/171( )1)

 (.108( حديث: )2/175( )1)
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[63]   

 «.شػاطتل ٕهؾ الؽبائر مـ أمتل» حديث:

بآرائفؿ الؿتبعقـ  خَلًفا لؿـ يظـ ضعػف مـ الؿغروريـ ،حديث صحقح

(، 65و 1« )الروض الـضقر»(، و810« )ضَلل الجـة»ٕهقائفؿ، وهق مخرج يف 

 .(2)(5598« )الؿشؽاة»و

[64]   

ة جَّ الحَ  ،يـضح بجاكبفا البحر ،ا يؼال لفا: طؿانإين ٕطؾؿ أرًض » حديث:

 «.ضعقػ» «.مـفا أفضؾ مـ حجتقـ

مـ صريؼ  (، والبقفؼل9851)رقؿ « الؿسـد»أخرجف اإلمام أحؿد يف 

 الحسـ بـ هادية.

(، ولؿ يذكر 2/1/90« )الجرح التعديؾ»ابـ هادية ذكره ابـ أبل حاتؿ يف و

(، وطؾك طادتف يف 9/211« )الثؼات»وقد ذكره ابـ ِحبَّان يف  .فقف جرًحا وٓ تعديًَل 

رواه أحؿد، ورجالف (: »1/127« )الؿجؿع»قال الَفْقَثِؿل يف  تقثقؼ الؿجفقلقـ.

 «.إسـاده صحقح» :«الؿسـد»لشقخ أحؿد شاكر يف تعؾقؼف طؾك قال ا «.ثؼات

 .(1): وحديثف قابؾ لؾتحسقـ طؾك أقؾ أحقالف، واهلل أطؾؿقؾت

                                           

 (.109( حديث: )2/176( )2)

 (.121( حديث: )2/180( )1)
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[65]   

 ملسو هيلع هللا ىلصمـ أحسـ مـ ألػ يف إحاديث الصحقحة يف فضؾ الصَلة طؾقف »

فضؾ الصَلة طؾك الـبل »الشقخ إسؿاطقؾ بـ إسحاق الؼاضل يف كتابف الؿسؿك 

 .(2)«كِلبتحؼقؼ إَْلَبا «ملسو هيلع هللا ىلص

[66]   

 «.إكا لـؽشر يف وجقه أققام، وإن قؾقبـا لتؾعـفؿ» حديث:

 ( معؾًؼا مقققًفا.20/191ذكره البخاري )

 «.الػتح»مـفؿ أبق كعقؿ، وهق مـؼطع، كؿا ذكره الحافظ يف  ،وصؾف جؿاطة

 .(1)والحديث ٓ أصؾ لف مرفقًطا، والغالب أكف ثابت مقققًفا

[67]   

أكف  ملسو هيلع هللا ىلصيقم الجؿعة مطؾًؼا، بؾ روي طـف  لقس يف السـة ما يؿـع مـ السػر»

سافر يقم الجؿعة مـ أول الـفار، ولؽـف ضعقػ إلرسالف، وأثر رواه البقفؼل 

وهذا سـد صحقح  «.... اخرج، فنن الجؿعة ٓ تحبس طـ سػر: »(1/287)

 رجالف ثؼات.

                                           

 (.125( حديث: )2/181( )2)

 (.126( حديث: )2/181( )1)
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 .«مـ سافر مـ دار إقامتف يقم الجؿعة دطت طؾقف الؿَلئؽة...»: أما حديث

 .«ضعقػ»

 .(2)«مقضقع» .«مـ سافر يقم الجؿعة دطا طؾقف مؾؽاه...: »حديثو

[68]   

 .(1)«فؽؾ أحاديث التختؿ بالعؼقؼ باصؾة ،وبالجؿؾة»

[69]   

وأما الحديث الدائر طؾك ألسـة » (:8:/4« )زاد الؿعاد»قال ابـ الؼقؿ يف 

وطقدا كؾ جسؿ ما  ،الداءالحؿقة رأس الدواء، والؿعدة بقت »كثقر مـ الـاس 

ذا الحديث إكؿا هق مـ كَلم الحارث بـ كؾدة صبقب العرب، وٓ فف «اطتاد

 .(1)«قالف غقر واحد مـ أئؿة الحديث ،ملسو هيلع هللا ىلصيصح رفعف إلك الـبل 

[71]   

أن يؽقن يف السـد مع ثؼة رجالف طؾة  «رجالف ثؼات» :َل مـافاة بقـ الؼقل

 .(9)تؼتضل ضعػف، كؿا ٓ يخػك طؾك العارف بؼقاطد هذا العؾؿ

                                           

 (.129، 128( حديث: )2/186( )2)

 (.110، و119، و118، و117، و116( حديث: )2/900( )1)

 (.151( حديث: )2/929( )1)

 (.151( حديث: )2/910( )9)
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[71]   

طؾك ما ذكره « مـاسؽ حج الؿشاهد والؼبقر!»ا سؿاه ألػ بعضفؿ كتابً »

شقخ اإلسَلم ابـ تقؿقة يف كتبف، وهذا ضَلل كبقر ٓ يشؽ مسؾؿ شؿ رائحة 

هبذه  ڠ، فؽقػ يعؼؾ أن يـطؼ ملسو هيلع هللا ىلصالتقحقد الخالص يف كقكف أكره شلء إلقف 

؟! «حجت الؿَلئؽة إلك قربك، كؿا يحج الؿممـقن إلك بقت اهلل الحرام»الؽؾؿة: 

 .(2)«اهلل مـ وضعف فؼبح

[72]   

بؼقة إذا روى طـ الؿجفقلقـ فؾقس بشلء، كؿا قال ابـ َمِعقـ، »

 .(1)«والعجؾل

[73]   

كان يضع الحديث يف كتب طبد  ،خالد بـ كجقح جار لعبد اهلل بـ صالح

 .(1)اهلل بـ صالح وهق ٓ يشعر!

[74]   

( 1/250« )الضعػاء»ذكره ابـ ِحبَّان يف ، «طبد السَلم بـ أبل الجـقب»

                                           

 (.165( حديث: )2/912( )2)

 (.166( حديث: )2/916( )1)

 (.172( حديث: )2/990( )1)
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« الثؼات»فذكره يف  -ابـ ِحبَّان- $ثؿ تـاقض  «.مـؽر الحديث»ال فقف: وق

(7/217)(2). 

[75]   

« الػتح»اختؾػ العؾؿاء يف حد الجقار طؾك أققال ذكرها ابـ حجر يف 

فالظاهر  ،بلربعقـ ضعقػ ٓ يصح ملسو هيلع هللا ىلص(، وكؾ ما جاء تحديده طـف 20/167)

 .(1)رف، واهلل أطؾؿأن الصقاب تحديده بالعُ 

[76]   

وكؾ بالشؿس تسعة أمَلك يرمقهنا بالثؾج كؾ يقم... » حديث: ويميد أن

لؿا ثبت يف طؾؿ الػؾؽ أن السبب يف طدم حرق الشؿس « مقضقع» ،«الحديث

الؿا طؾك وجف إرض إكؿا هق بُ  يؼدروهنا  ،عدها طـ إرض بؿسافات كبقرة جدًّ

تاذ صالب سلأل« طؾؿ الػؾؽ»ئة وخؿسقـ مؾققن كقؾق مرت تؼريًبا، كؿا يف كتاب ابؿ

 .(1)الصابقين

[77]   

« الجرح والتعديؾ»قال ابـ أبل حاتؿ يف مؼدمة الجزء إول يف 

 ،ا ذكركا أسامل كثقرة مفؿؾة مـ الجرح والتعديؾطؾك أكَّ (: »18/ص2)ق

                                           

 (.176( حديث: )2/995( )2)

 (.177( حديث: )2/996( )1)

 (.191( حديث: )2/961( )1)



   
« لسلت الضعيفتالس»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
48 

 

كتبـاها لقشتؿؾ الؽتاب طؾك كؾ مـ روى طـف العؾؿ رجاء وجقد الجرح 

 اكتفك.« فـحـ مؾحؼقها هبؿ مـ بعد إن شاء اهلل ،والتعديؾ فقفؿ

 ،ففذا كص مـف طؾك أكف ٓ يفؿؾ الجرح والتعديؾ إٓ لعدم طؾؿف بذلؽ»

ا مـف لف، كؿا يػعؾ ذلؽ بعض أفاضؾ فَل يجقز أن يتخذ سؽقتف طـ الرجؾ تقثقؼً 

 طصركا مـ الؿحدثقـ وغقرهؿ!.

 .(2)$الؿحدث العَلمة أحؿد شاكر  : قصد بذلؽ الشقَخ قؾت

[78]   

 «. ماء، وٓ صقـا وٓ آدم، وٓكـت كبقًّ » حديث:

 «.مقضقع» «.ا، وآدم بقـ الؿاء والطقـكـت كبقًّ » حديث:

( كؼًَل طـ ابـ 101)ص« ذيؾ إحاديث الؿقضقطة»ذكره السققصل يف 

 تقؿقة، وأقره.

ٓ مـ كؼؾ، وٓ مـ  ،ٓ أصؾ لف»(: :)ص «رده طؾك البؽري»قال ابـ تقؿقة يف 

لؿ يؽـ بقـ  ڠباصؾ، فنن آدم  طؼؾ، فنن أحًدا مـ الؿحدثقـ لؿ يذكره، ومعـاه

 «.الؿاء والطقـ قط، فنن الطقـ ماء وتراب، وإكؿا كان بقـ الروح والجسد..

كان حقـئذ مقجقًدا، وأن ذاتف  ملسو هيلع هللا ىلصثؿ همٓء الضَلل يتقهؿقن أن الـبل 

                                           

 (.198يث: )( حد2/969( )2)
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مثؾ حديث فقف  ة،خؾؼت قبؾ الذوات، ويستشفدون طؾك ذلؽ بلحاديث مػرتا

 أكف كان كقًرا حقل العرش...

صرح » ( بعد أن ذكر الحديثقـ:2/44« )شرح الؿقاهب»لزرقاين يف قال ا

بلكف ٓ أصؾ لفؿا، والثاين مـ زيادة العقام، وسبؼف إلك ذلؽ  «الدرر»السققصل يف 

، «الذيؾ»الحافظ ابـ تقؿقة فلفتك ببطَلن الؾػظقـ، وأهنؿا كذب، وأقره يف 

: ضع الؾػظقـ قائًَل أجاب باطتؿاد كَلم ابـ تقؿقة يف و «فتاويف»والسخاوي يف 

قال: وكقػ ٓ يعتؿد كَلمف يف  ،ا أقر لف الؿخالػ والؿقافؼوكاهقؽ بف اصَلًطا وحػظً 

، مـف مثؾ هذا، وقد قال الحافظ الذهبل: ما رأيت أشد استحضاًرا لؾؿتقن وطزوها

 .(2)«وكلن السـة بقـ طقـقف طؾك صرف لساكف بعبارة رشقؼة، وطقـ مػتقحة

[79]   

مشفقرة مبثقثة  «أوريا»بـظره إلك امرأة الجـدي  ڠوقصة افتتان داود »

 :يف كتب قصص إكبقاء، وبعض كتب التػسقر، وٓ يشؽ مسؾؿ طاقؾ يف بطَلهنا

مثؾ محاولتف  ،لؿا فقفا مـ كسبة ما ٓ يؾقؼ بؿؼام إكبقاء طؾقفؿ الصَلة والسَلم

ـ مختصرة طالؼصة  هذه تعريض زوجفا لؾؼتؾ لقتزوجفا مـ بعده! وقد رويت

إن داود الـبل »فقجب ذكرها، والتحذير مـفا، وبقان بطَلهنا، وهل:  ،ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 «.هبا قطع طؾك بـل إسرائقؾ بعًثا... الحديث ؿَّ حقـ كظر إلك الؿرأة ففَ  ڠ

                                           

 (.101-101( حديث: )979- 2/971( )2)
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طـ زيد الرقاشل طـ  «كقادر إصقل»رواه الحؽقؿ التِّْرمِذي يف . «باصؾ»

 أكس مرفقًطا.

ل كؼؾفا أهؾ الؽتاب الذيـ ٓ يعتؼدون سرائقؾقات التاإل»والظاهر أكف مـ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصأخطل يزيد الرقاشل فرفعف إلك الـبل  ،العصؿة يف إكبقاء

لؿثؾ هذا الحديث « تػسقره»تبقـ لـا مـ رواية ابـ أبل حاتؿ يف  :«تـبقف»

أكف تحرى إخراجف بلصح إخبار  ،«التػسقر»الباصؾ أن ما ذكره يف أول كتابف 

فؾقعؾؿ  ،لقس طؾك طؿقمف - $كؿا ذكره ابـ تقؿقة إسـاًدا، وأثبتفا متـًا، 

 .(2)هذا

[81]   

طباد بـ أحؿد »..  (:4/231« )مجؿع الزوائد»يف  $ققل الَفْقَثِؿل 

يف تعؾقؼف طؾك  $فتعؼبف أخقكا الشقخ حؿدي السؾػل  «.العرزمل.. ضعقػ

 .(1)ولؼد أصاب جزاه اهلل خقًرا «.قؾت: بؾ هق مرتوك»فؼال:  «الؿعجؿ»

[81]   

 «.ن أهؾ الشبع يف الدكقا هؿ أهؾ الجقع يف أخرةإ» حديث:

ِعقػة»كان هـا يف  (: ٕين وجدت لف ما 191« )الصحقحة»فـؼؾتف إلك « الضَّ

                                           

 (.129( حديث: )2/989( )2)
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 .(2)فاقتضك التـبقف ،بـحقه طـد آخريـ ،يؼقيف بؾػظف طـد ابـ ماجف

[82]   

 .«ضعقػ» «.ك طؾقؽؿقلَّ كؿا تؽقكقن يُ » حديث:

ثؿ إن الحديث معـاه  مـ يضع.: يحقك بـ هاشؿ، ويحقك يف طداد وآفتف

ل رجؾ صالح طؼب أمقر غقر صحقح طؾك إصَلقف طـدي، فؼد حدثـا التاريخ تقلِّ 

 .(1)غقر صالح، والشعب هق هق!

[83]   

مـ ولد لف مقلقد فلذن يف أذكف القؿـك، وأقام يف » وقد خػل وضع حديث:

 :ٕورادطؾك جؿاطة مؿـ صـػقا يف إذكار وا «أذكف القسرى لؿ تضره أم الصبقان

، فنكف أورده يف كتابف برواية ابـ السـل دون أن يشقر ولق $كاإلمام الـقوي 

سـده طؾك  ( فؾؿ يتؽؾؿ6/95إلك ضعػف فؼط، وسؽت طؾقف شارحف ابـ طَلن )

، ثؿ تبعف «الؽؾؿ الطقب»بشل! ثؿ جاء بعد ابـ تقؿقة مـ بعد الـقوي فلورده يف 

شارا إلك تضعقػف أإٓ أهنؿا  «القابؾ الصقب»تؾؿقذه ابـ الؼقؿ فذكره يف 

 .(1)«ويذكر»بتصديرهؿا إياه بؼقلفؿا: 

                                           

 (.126( حديث: )2/988( )2)

 (.110( حديث: )2/992( )1)

 (.112( حديث: )2/991( )1)
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[84]   

 «.ضعقػ» «.الؿتؿسؽ بسـتل طـد فساد أمتل لف أجر شفقد» حديث:

إن مـ »يغـل طـف حديث: و ،(8/100« )الحؾقة»أخرجف أبق كعقؿ يف 

« لؾؿتؿسؽ فقفـ يقمئذ بؿا أكتؿ طؾقف أجر خؿسقـ مـؽؿ... ،ورائؽؿ أيام الصرب

 .(2)(999« )الصحقحة»وهق مخرج يف  حديث.ال

[85]   

 ن: اَلبـ الجقزي كتاب

الذي وضع طؾقف السققصل كتابف « إحاديث الؿقضقطة: »أحدهؿا

 «.الملئ الؿصـقطة»

 .(1)«العؾؾ الؿتـاهقة يف إحاديث القاهقة: »واآلخر

[86]   

 .«ٓ أصؾ لف هبذا الؾػظ» «.أكا ابـ الذبقحقـ» حديث:

تخريج »قال الزيؾعل، وابـ حجر يف » (:::2/2« )الؽشػ»ويف 

 «.لؿ كجده هبذا الؾػظ«: الؽشاف

                                           

 (.117( حديث: )2/997( )2)

 (.118( حديث: )2/999( )1)
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 ملسو هيلع هللا ىلصمـ جفؾ الدكتقر الؼؾعجل أكف جزم بـسبة حديث الرتجؿة إلك الـبل 

إحاديث »(، وذكره يف ففرس 1/99« )ضعػاء العؼقؾل»يف تعؾقؼف طؾك 

 (!.505الذي وضعف يف آخر الؽتاب )ص« الصحقحة

ِعقػة»ففق ضعقػ، كؿا يف  «اقالذبقح إسح» ما طـ حديث:أ « الضَّ

(، وصرق هذا الحديث كؾفا ضعقػة لقس فقفا ما يصؾح 111ح /501/ص2)ج

رواها  ،أن يحتج بف، وبعضفا أشد ضعًػا مـ بعض، والغالب أهنا إسرائقؾقات

 أخطل يف رفعفا بعض الضعػاء. ،بعض الصحابة ترخًصا

لؼقل بلكف إسحاق فباصؾ وأما ا» (:2/32« )الزاد»قال ابـ ققؿ الجقزية يف 

يؼقل:  -قدس اهلل روحف-بلكثر مـ طشريـ وجًفا، وسؿعت شقخ اإلسَلم ابـ تقؿقة 

 .(2)«مع أكف باصؾ بـص كتاهبؿ... ،هذا الؼقل إكؿا هق متؾؼك طـ أهؾ الؽتاب

[87]   

 .(1)وقد جاءت أحاديث يف أن إسحاق هق الذبقح، ولؽـفا كؾفا ضعقػة

[88]   

ع مـف حؿاد بـ سؾؿة يف حالة آختَلط اختؾط، وسؿ «ططاء بـ السائب»

 وقبؾفا.

                                           

 (.112( حديث: )2/500( )2)

 (.116و  115و  119و  111حديث: ) (2/509( )1)
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(، والشقخ أحؿد شاكر يف تعؾقؼف 2/98« )شرح الؿقاهب»قال الزرقاين يف 

 ؿ.سؾَّ غقر مُ  ،«إسـاده صحقح«: »الؿسـد»طؾك 

ن لمـ الؿعروف طـ الشقخ أحؿد شاكر أكف يحتج يف تصحقح هذا السـد ب

غقر ما مقضع مـ تعؾقؼف طؾك  ذكر ذلؽ يف ،ختَلطا سؿع مـ ططاء قبؾ آحؿادً 

طـ بعض  «هتذيب التفذيب»، وغقره، وهق ذهقل طؿا ذكره الحافظ يف «الؿسـد»

فَل يجقز حقـئذ تصحقح حديثف إٓ بعد تبقـ  ،«آختَلط»إئؿة أكف سؿع مـف يف 

 ختَلط.أكف سؿعف مـف قبؾ آ

( مـ صريؼ أخرى طـ ابـ طباس 2/966والحديث أخرجف الحاكؿ )

 ون قصة الذبح، وصححف طؾك شرط مسؾؿ، ووافؼف الذهبل.رفعف د

( مـ صريؼ ثالث أتؿ مـف، وفقف الؼصة، وفقف 1707وأخرجف أحؿد رقؿ )

 .(2)تسؿقة الذبقح إسؿاطقؾ، وهق الصقاب

[89]   

 «.ضعقػ» «.لؿا حؿؾت حقاء صاف هبا إبؾقس... الحديث» حديث:

الحسـ طـ أخرجف التِّْرمِذي، والحاكؿ، وأحؿد مـ صريؼ قتادة طـ 

 بـ جـدب مرفقًطا. سؿرة

 «.حديث حسـ غريب...: »قال التِّْرِمذي

                                           

 (.117( حديث: )2/522( )2)
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 ، ووافؼف الذهبل.«صحقح اإلسـاد: »قال الحاكؿ

: لقس كؿا قالقا، فنن الحسـ يف سؿاطة مـ سؿرة خَلف قال األَْلَباكِل

 مشفقر، ثؿ هق مدلس، ولؿ يصرح بسؿاطف مـ سؿرة.

 «طـ فَلن»فنذا قال يف الحديث:  ،كان الحسـ كثقر التدلقس: »قال الذهبل

 .(2)«ضعػ احتجاجف

[91]   

 :لؾشقخ الؼاضل طز الديـ طبد الرحقؿ بـ محؿد الؼاهري الحـػل )ت

لؿ « تذكرة إكام يف الـفل طـ الؼقام»( رسالة يف الـفل لؾؼقام أسؿاها: ـه852

 .(1)«كشػ الظـقن»ؾبل يف حأقػ طؾقفا، وإكؿا ذكرها كاتب 

[91]   

ٓ » «.مات ولؿ يعرف إمام زماكف مات مقتة جاهؾقةمـ » وهذا الحديث:

 «.أصؾ لف هبذا الؾػظ

رأيتف يف بعض كتب الشقعة، ثؿ يف بعض كتب الؼادياكقة يستدلقن بف طؾك 

وجقب اإليؿان بدجالفؿ مقرزا غَلم أحؿد الؿتـبل، ولق صح هذا الحديث لؿا 

ا الؿسؾؿقـ إمامً  وجقب اتخاذ :كان فقف أدكك إشارة إلك ما زطؿقا، وغاية ما فقف

                                           

 (.191( حديث: )2/526( )2)

 (.196( حديث: )2/511( )1)
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 حديث مسؾؿ، وغقره. قفيبايعقكف، وهذا حؼ، كؿا دل طؾ

لؾؽؾقـل مـ طؾؿاء « لؽايفمـ ا إصقل»ثؿ رأيت الحديث يف كتاب 

 (.2/117رواه ) ،الشقعة

كشػ »ققل الخؿقـل يف  :ومـ أكاذيب الشقعة التل ٓ يؿؽـ حصرها

السـة مـؼقل وهـاك حديث معروف لدى الشقعة وأهؾ (: »279)ص« إسرار

 «.طـ الـبل...

 » قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة:
ِ
هؽذا، وإكؿا  ملسو هيلع هللا ىلصما قالف رسقل اهلل  واهلل

مـ خؾع »الؿعروف ما روى مسؾؿ أن ابـ طؿر قال: سؿعت رسقل اهلل يؼقل: 

يًدا مـ صاطة لؼل الل يقم الؼقامة وَل حجة لف، ومـ مات ولقس يف طـؼف بقعة مات 

 .«..«مقتة جاهؾقة

 .(2)(18)ص« مختصر مـفاج السـة»الذهبل يف  وأقره

[92]   

لعؾل مـ  ملسو هيلع هللا ىلصوحديث مماخاة الـبل : »$ قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة

 «.إكاذيب

 .(127)ص« مختصر مـفاج السـة»وأقره الحافظ الذهبل يف 

                                           

 (.150( حديث: )2/515( )2)
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أخرجف «. مقضقع» «.أكت أخل يف الدكقا وأخرة ،يا طؾل» وحديث:

 .(1/29(، والحاكؿ )9/118التِّْرمِذي )

 «.وأحاديث الؿماخاة كؾفا كذب» وقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة:

 .(2)(960)ص« مختصر الؿـفاج»وأقره الذهبل يف 

[93]   

ا  ،الرجؾ قد يؽقن يف كػسف ثؼة، ولؽـف سقئ الحػظ» وقد يسقء حػظف جدًّ

 .(1)«فقسؼط آحتجاج بف... ،حتك يؽثر الخطل يف حديثف

[94]   

بعضفؿ بعًضا أن ابـ الؿطفر الشقعل  مـ أكاذيب الشقعة التل يؼؾد فقفا»

يف  ،«الصديؼقن ثَلثة: حبقب الـجار مممـ آل يس... الحديث»طزا حديث: 

يف رده طؾقف فؼال:  $فلكؽره طؾقف شقخ اإلسَلم ابـ تقؿقة  ،كتابف لرواية أحؿد

، وٓ رواه أبًدا، وإكؿا زاده «الػضائؾ»، وٓ يف «الؿسـد»لؿ يروه أحؿد ٓ يف »

 «.ـ الؽديؿل...الؼطقعل ط

فسؼط الحديث، ثؿ ثبت يف الصحقح تسؿقة  ،: معروف بالؽذبوالؽديؿل

 .(1)غقر طؾل صديًؼا يف غقر ما حديث

                                           

 (.152( حديث: )2/517( )2)

 (.159( حديث: )2/519( )1)

 (.155( حديث: )2/510( )1)
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[95]   

قؾت: بؾ »تعؼب الذهبل لؾحاكؿ طؾك حديث مقضقع صححف بؼقلف: 

اب  «.فؿا أجفؾؽ طؾك سعة معرفتؽ! ،واهلل مقضقع، وأحؿد كذَّ

 .(2)الحديث« ػجرة...طؾل إمام الربرة، وقاتؾ ال: »والحديث

[96]   

 «.ولقتف لؿ يصـػف»قال الذهبل: ، «كتاب العؼؾ»صاحب  داود بـ الؿحرب

َراُقْطـِل قال:  وضعف « كتاب العؼؾ»روى طبد الغـل بـ سعقد طـ الدَّ

بف بلساكقد غقر أساكقد مقسرة بـ طبد ربف، ثؿ سرقف مـف داود بـ الؿحرب فركَّ 

 .(1)مقسرة...

[97]   

 ،)قزويـ( :وستػتح طؾقؽؿ مديـة يؼال لفا»...  ث:ققل الرافعل طؾك حدي

 «.مـ رابط فقفا أربعقـ يقًما...

رواه طـ داود بـ الؿحرب جؿاطة، وأودطف اإلمام ابـ ماجف يف  ،مشفقر

 «...«!.ســ أبل داود»، و«الصحقحقـ»، والحػاظ يؼركقن كتابف بـ«ســف»

                                           

 (.157( حديث: )2/511( )2)

 (.170( حديث: )597- 2/596( )1)
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« ســف»ف فؾؼد شان ابـ ماج» (:2/574« )الملئ»وقال السققصل يف 

 .(2)« بندخالف هذا الحديث الؿقضقع فقفا

[98]   

الصَلة طـد مـ أراد »يعـل حديث: -بالحديث  $وقد استدل الـقوي »

طؾك أكف يستحب لؾؿسافر طـد الخروج أن يصؾل ركعتقـ، وفقف كظر بقـ:  -«سػًرا

ٓ يجقز آستدٓل طؾقف بحديث ضعقػ: ٕكف ٓ  ،ستحباب حؽؿ شرطلٕن آ

الظـ الؿرجقح، وٓ يثبت بف شلء مـ إحؽام الشرطقة، كؿا ٓ يخػك، ولؿ يػقد إٓ 

 .(1)«بخَلف الصَلة طـد الرجقع، فنهنا سـة ،فَل تشرع ،ملسو هيلع هللا ىلصترد هذه الصَلة طـف 

[99]   

بلكف يستحب أن يؼرأ سقرة  -$ الـقوي أطـل- جزمف هذا مـ وأغرب»

 ، فؼد قال اإلمام السقد الجؾقؾ أبق الحسـ[2]قريش:  ﴾ٻ ٻ ٱ﴿

الؼزويـل الػؼقف الشافعل صاحب الؽرامات الظاهرة، وإحقال الباهرة، 

 «.والؿعارف الؿتظاهرة: إكف أمان مـ كؾ سقء

وهذا تشريع يف الديـ دون أي دلقؾ إٓ مجرد الدطقى! » قال األَْلَباكِل:

فؿـ أيـ لف أن ذلؽ أمان مـ كؾ سقء؟! لؼد كان مثؾ هذه أراء التل لؿ ترد يف 

                                           

 (.172( حديث: )2/598( )2)

 (.171( حديث: )2/552( )1)
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 ،سباب تبديؾ الشريعة وتغققرها مـ حقث ٓ يشعرونأٓ يف السـة مـ الؽتاب و

كؾ طبادة لؿ »لقٓ أن اهلل تعفد بحػظفا، ورضل اهلل طـ حذيػة بـ القؿان إذ قال: 

 .(2)«دوهافَل تعبَّ  ملسو هيلع هللا ىلصيتعبدها أصحاب رسقل اهلل 

[111]   

، السػروقد وقػت طؾك حديث يؿؽـ أن يستحب بف صَلة ركعتقـ طـد 

 .(1)(2111« )الصحقحة»وهق مخرج يف 

[111]   

 «.ٓ أصؾ لف هبذا الؾػظ» «.إقربقن أولك بالؿعروف» حديث:

 .(1)(19)ص «الؿؼاصد»كؿا أشار إلقف السخاوي يف 

[112]   

فقسللف  ،آخر مـ يدخؾ الجـة رجؾ مـ جفقـة يؼال لف: جفقـة» حديث:

 «.مقضقع» «.أهؾ الجـة... طـد جفقـة الخرب القؼقـ

هذا الحديث باصؾ، وجامع بـ سقادة »«: ئبالغرا»قال الدارقطـل يف 

 «.ضعقػ..

                                           

 (.171( حديث: )2/552( )2)

 (.171( حديث: )2/552( )1)

 (.176( حديث: )2/555( )1)
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 .!«الجامع الصغقر»، وأورده يف «ذيؾ الؿقضقطات»ذكره السققصل يف 

(، 2/25« )كشػ الخػاء»ومـ الغرائب أن العجؾقين أورد الحديث يف 

 .(2)ولؿ يبقـ حالف

[113]   

الحؽؿ بـ طبد اهلل إيؾل هق غقر الحؽؿ بـ طبد اهلل الحؿصل، ورجحف »

ابانالح  .(1)«افظ، وكَلهؿا كذَّ

[114]   

، وبـاء طؾك ما كؼؾف غقر «الشعب»ولعؾ السققصل اغرت بنيراد البقفؼل يف »

فاطؾؿ أن هذا لقس صحقًحا طؾك  ،ما كان مقضقًطا «الشعب»مرة أكف ٓ يقرد يف 

إصَلقف، أو هق رأي البقفؼل وحده يف كتابف، وإٓ فؽؿ فقف مـ مقضقطات سبؼ 

ِعقػة» بعضفا، وبعض مـفا يف ، ويف حػظل أن السققصل قد وافؼ «السؾسؾة الضَّ

ففذا يدلـا طؾك أن السققصل يغؾب طؾقف التؼؾقد يف كثقر مـ  ،افطؾك وضع بعض

« الجامع الصغقر»إحقان، وهذا السبب يف وققع إحاديث الؿقضقطة يف كتابف 

اب، أو وضاع!  .(1)«الذي كص يف مؼدمتف أكف صاكف طؿا تػرد بف كذَّ

                                           

 (.177( حديث: )2/556( )2)
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[115]   

 «.ما اجتؿع الحَلل والحرام إٓ غؾب الحرام: »ستدل الحـػقة بحديثا

هبذا الحديث طؾك تحريؿ كؽاح الرجؾ ابـتف مـ الزكك، استدلقا  -«ٓ أصؾ لف»

لؽـ ٓ يجقز آستدٓل طؾقف بؿثؾ هذا  ،وإن كان هق الراجح مـ حقث الـظر

 الحديث الباصؾ.

إكؿا يحرم ما كان  ،الحرامٓ يحرم »وقد قابؾفؿ الؿخالػقن بحديث آخر: 

 «.بـؽاح حَلل

، وابـ «الؽامؾ»، وابـ طدي يف «إوسط»أخرجف الطرباين يف  ،«باصؾ»

 ، والبقفؼل.«الضعػاء»ِحبَّان يف 

قال أبل: هذا (: »2/928« )العؾؾ»والحديث ذكره ابـ أبل حاتؿ يف 

 «.حديث باصؾ..

رجؾ أن يتزوج وقد استدل بالحديث الشافعقة وغقرهؿ طؾك أكف يجقز لؾ

 ابـتف مـ الزكك، وقد طؾؿت أكف ضعقػ.

حد الػريؼقـ، وإن كان أوالؿسللة اختؾػ فقفا السؾػ، ولقس فقفا كص مع 

الـظر وآطتبار يؼتضل تحريؿ ذلؽ طؾقف، وهق مذهب أحؿد وغقره، ورجحف 

 .(2)(219-211« )آختقارات»فاكظر  .شقخ اإلسَلم ابـ تقؿقة

                                           

 (.187( حديث: )2/565( )2)
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[116]   

 .(2)«لبسفا ملسو هيلع هللا ىلصشلء غقر أكف وٓ يصح يف العؿائؿ »

[117]   

 «.ضعقػ» «.إذا صؾع الـجؿ رفعت العاهة طـ أهؾ كؾ بؾد» حديث:

 أخربكا أبق حـقػة قال... «:كتاب أثار»أخرجف اإلمام محؿد بـ الحسـ يف 

طؾك جَللتف يف الػؼف، فؼد  $إٓ أن أبا حـقػة  ،وهذا إسـاد رجالف ثؼات

وغقرهؿ مـ ، وابـ طدي، لـََّساِئلا، ومسؾؿ، وضعػف مـ جفة حػظف: البخاري

 أئؿة الحديث.

 .(1)«فؼقف مشفقر!» «:التؼريب»يف  $قال ابـ حجر 

[118]   

لعؿرو بـ ود، وقتؾف إياه مشفقرة يف كتب السقرة،  ڤوقصة مبارزة طؾل 

فاكظر  ،ا، وإكؿا هل مـ الؿراسقؾ والؿعاضقؾلفا صريًؼا مسـدً ٓ أطرف وإن كـت 

لؾبقفؼل « دٓئؾ الـبقة»(، و1/190)« سقرة ابـ هشام» :-إن شئت-

 .(1)(1/101« )سقرة ابـ كثقر»(، و1/915)

                                           

 (.195( حديث: )2/572( )2)
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[119]   

 «.ضعقػ» «.هنك طـ صقم يقم طرفة بعرفة» حديث:

، وأبق داود، وابـ ماجف، والطحاوي «التاريخ الؽبقر»أخرجف البخاري يف 

 ،«غريب الحديث»، والحربل يف «الضعػاء»، والعؼقؾل يف «مشؽؾ أثار»يف 

 ، والبقفؼل.والحاكؿ

(، وابـ الؼقؿ يف 7/28« )الؿحؾك»: ابـ حزم يف ضعػ هذا الحديث

مؿا ٓ يعتد بف، كؿا  «مفدي الفجري»وتقثقؼ ابـ ِحبَّان لـ ،(2/26« )الزاد»

 كبفت طؾقف مراًرا.

وكذا تصحقح ابـ خزيؿة لحديثف ٓ يعتد بف: ٕكف متساهؾ فقف، ولذلؽ لؿ 

 يعتؿد الحافظ طؾك تقثقؼف إياه.

يعـل طـد الؿتابعة، وإٓ ففق  «مؼبقل» «:الفجري»ال الحافظ يف ترجؿة ق

 .(2)وبؿا أكف تػرد هبذا الحديث ففق طـده لقـ، لقـ الحديث

[111]   

 «.مـ طشؼ وكتؿ وطػ فؿات ففق شفقد» حديث:

 آفتف: أبل يحقك الؼتات، وسقيد بـ سعقد. «.مقضقع»

                                           

 (.909( حديث: )2/582( )2)



   
« السلسلت الضعيفت»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
65 

 

ما لقس مـ حديثف،  صدوق يف كػسف إٓ أكف طؿل فصار يتؾؼـ: »قال الحافظ

 «.وأفحش فقف ابـ َمِعقـ الؼقل

وأطؾف إئؿة قال ابـ طدي، » (:65/3« )الخالصة»قال ابـ الؿؾؼـ يف 

والحاكؿ، والبقفؼل، وابـ صاهر، وغقرهؿ: هق أحد ما أكؽر طؾك سقيد بـ 

 «.كان لل فرس ورمح لؽـت أغزوه قال يحقك بـ َمِعقـ: لق ،سعقد

ػاظ اإلسَلم يف إكؽار هذا الحديث هق الؿقزان، وكَلم ح» قال ابـ الؼقؿ:

وإلقفؿ يرجع يف هذا الشلن، ولؿ يصححف، ولؿ يحسـف أحد يعقل يف طؾؿ 

الحديث طؾقف، ويرجع يف التصحقح إلقف، وٓ مـ طادتف التسامح والتساهؾ، فنكف 

، «أحاديث التصقف»الذي يتساهؾ يف -لؿ يصػ كػسف لف، ويؽػل أن ابـ صاهر 

 «.قد أكؽره، وشفد بطَلكف -الغث والسؿقـ ويروي مـفا

 «.ر ذلؽ طـفـؽَ ٓ يُ ڤ ابـ طباس » (:6:2قال األَْلَباكِل )ص

 «.ويف صحتف مقققًفا طـ ابـ طباس كظر» :«الزاد»يف  $قال ابـ الؼقؿ 

قتقؾ »وقد ذكر أبق محؿد بـ حزم طـف أكف سئؾ طـ الؿقت طشًؼا؟ فؼال: 

 «.الفقى ٓ طؼؾ لف وٓ قدر

فذكر الؿؼتقل يف  ،طد الشفداء يف الصحقح ملسو هيلع هللا ىلصقضح ذلؽ أن الـبل ومؿا ي

الجفاد، والحرق، والغرق، والؿبطقن، والـػساء، وصاحب ذات الجـب، ولؿ 

 يذكر مـفؿ مـ يؼتؾف العشؼ.
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ن الحديث ضعقػ اإلسـاد مـ الطريؼقـ، أ (:6:4خالصة الؼقل )ص

، وقد أوضح يف وقد أكؽره العَلمة ابـ الؼقؿ مـ حقث معـاه، وحؽؿ بقضعف

 .(2)(107-1/106« )زاد الؿعاد»كتابف 

[111]   

، كؿا «ٓ أصؾ لف» «.دؿِّ د وما ُح بِّ أحب إسؿاء إلك اهلل ما طُ » حديث:

 صرح السققصل، وغقره.

( مـ 1/85« )الرتغقب»خطل فاحًشا حقث ذكره يف  $أخطل الؿـذري 

 ،ذي، وابـ ماجفحديث ابـ طؿر هبذا الؾػظ يف رواية مسؾؿ، وأبل داود، والتِّْرمِ 

 :«الرتغقب»كذا قال، وإكؿا أخرج همٓء طـ ابـ طؿر الؾػظ الثاين الذي يف 

 «.أحب إسؿاء إلك اهلل طبد اهلل، وطبد الرحؿـ»

 .(1)، وأبل داود، ووالتِّْرمِذي، وابـ ماجف«صحقح مسؾؿ»

[112]   

د العزى، بكع :كؼؾ ابـ حزم آتػاق طؾك تحريؿ كؾ اسؿ معبد لغقر اهلل»

(، وطؾقف فَل تحؾ 17)ص« تحػة الؿقدود»الؽعبة... وأقره ابـ الؼقؿ يف  وطبد

: طبد ـ: طبد طؾل، وطبد الحسقـ، كؿا هق مشفقر طـد الشقعة، وٓ بـالتسؿقة ب

                                           

 (.909( حديث: )2/587( )2)

 (.922( حديث: )2/595( )1)
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 .(2)«الـبل، أو طبد الرسقل، كؿا يػعؾف جفؾة أهؾ السـة

[113]   

 «.الفقثؿ بـ حبقب»

لصقريف الذي ذكره ابـ وهق الفقثؿ بـ حبقب ا، «الثؼة»أحدهؿا  :هؿا اثـان

اب»، وهق متؼدم طؾك الؿتفؿ الذي قال فقف ابـ خراش: «الثؼات»ِحبَّان يف  ، «كذَّ

 .(1)«روى أحاديث مقضقطة»وقال الحاكؿ: 

[114]   

 «.اصؾبقا العؾؿ ولق بالصقـ» حديث:

: أبق طاتؽة صريػ بـ سؾقؿان، وهق متػؼ آفتف ،رواه ابـ طدي .«باصؾ»

ا  العؼقؾل، والبخاري قال فقف: مـؽر الحديث. طؾك تضعقػف، بؾ ضعػف جدًّ

كر لف هذا الحديث؟ أن أبا طبد اهلل )يعـل: اإلمام أحؿد( ذُ  ،وطـ الؿروزي

 ا.ا شديدً فلكؽره إكؽارً 

 .(1)(2/125« )الؿقضقطات»أورده ابـ الجقزي يف 

 
                                           

 (.922( حديث: )2/596( )2)

 (.921( حديث: )2/596( )1)

 (.926( حديث: )2/600( )1)
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[115]   

ٕحد مشايخ الشؿال بسقريا الذي أسؿاه بغقر حؼ، « تعالقؿ اإلسَلم»كتاب 

محشق بالؿسائؾ الغريبة، وأراء الباصؾة التل ٓ تصدر مـ طالؿ، ولقس  فنكف كتاب

ا مـ إحاديث القاهقة، والؿقضقطة، وحسبؽ ما فقف مـ  هذا فؼط، بؾ فقف كثقر جدًّ

القاهقات. ومـ غرائب الؿملػ أكف ٓ يعزو إحاديث التل يذكرها إلك مصادرها 

 .(2)« العؾؿ..مـ كتب الحديث الؿعروفة، وهذا مؿا ٓ يجقز يف

[116]   

 .(1)يف حؽؿ الؿرفقع طـد العؾؿاء« مـ السـة كذا: »وققل الصحابل

[117]   

الؿتقؿؿ يصؾل بتقؿؿف ما شاء مـ الصؾقات الػروض، والـقافؾ ما لؿ 

« الؿحؾك»يـتؼض تقؿؿف بحدث أو وجقد الؿاء، كؿا ذكره ابـ حزم يف 

التقؿؿ إٓ ٓ يصؾل ب»(: وما روي يف ذلؽ طـ ابـ طباس مرفقًطا: 1/211)

 .(1)ٓ يصح مرفقًطا، وٓ مقققًفا، بؾ قد روي طـف خَلفف ،«صَلة واحدة

 

                                           

 (.926( حديث: )2/609( )2)

 (.911( حديث: )2/621( )1)

 (.911( حديث: )2/621( )1)
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[118]   

واطؾؿ أكف لؿ يثبت يف السـة التػريؼ بقـ طقرة الحرة، وطقرة إمة، وما »

 .(2)«ورد يف تحديد ذلؽ ٓ يصح

[119]   

الجرح الؿػسر مؼدم طؾك التعديؾ، كؿا هق معروف يف الؿصطؾح، »

 .(1)«كابـ ِحبَّان :ا بالتساهؾل معروفً دِّ وبخاصة إذا كان الؿع

[121]   

 تـاقض فقف ابـ ِحبَّان:  «العباس بـ بؽار الضبل»

وذكر  .(1/290« )الضعػاء»وأورده يف  ،(8/521« )الثؼات»أورده يف 

، ثؿ قال «لؿ ير لػاصؿة دم يف حقض، وٓ كػاس»الحافظ يف ترجؿتف حديث: 

 .(1)«هذا مـ وضع العباس»الحافظ: 

[121]   

 رواه ابـ طدي. .مقضقع «.يدطك الـاس يقم الؼقامة بلمفاهتؿ...» حديث:

إكؽؿ تدطقن »حديث: : بنسـاد جقد «ســ أبل داود»وقد ثبت ما يخالػف يف 
                                           

 (.919( حديث: )2/629( )2)

 (.917( حديث: )2/628( )1)

 (.917( حديث: )2/627( )1)
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 .(2)«يقم الؼقامة بلسؿائؽؿ، وأسؿاء آبائؽؿ

[122]   

هؾؽت الرجال حقـ أصاطت » حديث:تعؾقًؼا طؾك  $ وقال األَْلَباكِل

 «.ضعقػ» «.الـساء

صحقًحا طؾك إصَلقف، فؼد ثبت يف قصة صؾح الحديبقة مـ  لقس اهثؿ إن معـ

حقـ امتـع  ملسو هيلع هللا ىلصأن أم سؾؿة ڤ أشارت طؾك الـبل » :(5/165« )صحقح البخاري»

، وٓ يؽؾؿ أحًدا مـفؿ كؾؿة حتك يـحر ملسو هيلع هللا ىلصأن يخرج  ،أصحابف مـ أن يـحروا هديفؿ

 «.فؾؿا رأى أصحابف ذلؽ قامقا فـحروا ،ملسو هيلع هللا ىلصفػعؾ  ،بدكف، ويحؾؼ

فدل طؾك أن  ،أصاع أم سؾؿة فقؿا أشارت بف طؾقف ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل فػقف 

 الحديث لقس طؾك إصَلقف.

 .(1)«شاوروهـ، وخالػقهـ»ومثؾف الحديث الذي ٓ أصؾ لف: 

[123]   

أكف ٓ يؾزم مـ كقن الحديث ضعقػ السـد أن ٓ يؽقن يف وجؿؾة الؼقل: »

 .(1)«كػسف مقضقًطا، كؿا ٓ يؾزم مـف أن ٓ يؽقن صحقًحا

                                           

 (.911( حديث: )2/612-611( )2)

 (.916( حديث: )2/617( )1)

 (.917( حديث: )2/610( )1)
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[124]   

فالؿرجع فقف إلك  ،لحؼ أن السػر لقس لف حد يف الؾغة، وٓ يف الشرعوا»

 .(2)«يف طرف الـاس ففق السػر الذي طؾؼ بف الشارع الحؽؿ افؿا كان سػرً  ،العرف

[125]   

أكا سقد الـاس » بدلقؾ الحديث الصحقح: ملسو هيلع هللا ىلصأفضؾ الـبققـ إكؿا هق محؿد 

 .(2/217أخرجف مسؾؿ ) «.يقم الؼقامة...

... وأفضؾ » رواه الطبراين مـ حديث ابـ طباس: حديث الذيالوأما 

 .(1)«كافع أبق هرمز»فؿقضقع، وآفتف:  «الـبققـ آدم... الحديث

[126]   

: إن الؿحراب يف الؿسجد بدطة، وٓ مسقغ لجعؾف مـ جؿؾة الؼقل»

يؼقم مؼامف مع  ملسو هيلع هللا ىلصالؿصالح الؿرسؾة ما دام أن غقره مؿا شرطف رسقل اهلل 

 .(1)«طـ الزخرفة البساصة، وقؾة الؽؾػة، والبعد

[127]   

أهؾ العؾؿ بجؿاطتفؿ » (:2/33« )جامع بقان العؾؿ»قال ابـ طبد البر يف 

                                           

 (.919( حديث: )2/611( )2)

 (.996( حديث: )2/618( )1)

 (.999( حديث: )2/697( )1)
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 «.، وإكؿا يتشددون يف أحاديث إحؽاميتساهؾقن يف الػضائؾ فقرووهنا طـ كؾٍّ 

« الػقائد الؿجؿقطة»وقد تعؼبف الؿحؼؼ الشقكاين فلجاد فؼال يف 

فَل  ،ٓ فرق بقـفا ،ية إقداموأققل: إن إحؽام الشرطقة متساو(: »200)ص

يحؾ إذاطة شلء مـفا إٓ بؿا يؼقم بف الحجة، وإٓ كان مـ التؼقل طؾك اهلل بؿا لؿ 

يؼؾ، وفقف مـ العؼقبة ما هق معروف، والؼؾب يشفد بقضع ما ورد يف هذا 

 .(2)«الؿعـك وبطَلكف

[128]   

 الؿسقب والد سعقد صحابل، وٓ كعرف لف رواية طـ أبل هريرة.

 .(1)اكؼؾب اسؿف طؾك ابـ طبدويف ،بـ الؿسقب ابـ يدطك محؿًدا ولسعقد

[129]   

 .(1)«محؿد بـ مرزوق، وإن خرج لف مسؾؿ فػقف لقـ، كؿا قال ابـ طدي»

[131]   

إذا قال » (:229ص) «مختصر طؾقم الحديث»قال الحافظ ابـ كثقر يف 

ئفا البخاري يف الرجؾ: سؽتقا طـف، أو فقف كظر، فنكف يؽقن يف أدكك الؿـازل وأرد

                                           

 (.951( حديث: )2/651-659( )2)

 (.955( حديث: )2/656( )1)

 (.957( حديث: )2/660( )1)
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 «.فؾقعؾؿ ذلؽ ،طـده، ولؽـف لطقػ العبارة يف التجريح

هذه العبارة يؼقلفا البخاري فقؿـ تركقا » :«شرح ألػقتف»وقال العراقل يف 

 «.حديثف

أكف جرح مػسر خَلًفا لؿا يظـف  «سؽتقا طـف» ومعـك ققل البخاري:

 .(2)بعضفؿ

[131]   

ؾؿ، ، قد ضعػف مـ جفة حػظف: البخاري، ومس$بق حـقػة اإلمام أ

 .والـََّساِئل، وابـ طدي، وغقرهؿ

 «.سؽتقا طـف: »وقال البخاري طـف

: لف أحاديث صالحة، وطامة ما يرويف غؾط، وتصاحقػ، قال ابـ طدي

 «.وزيادات، وتصاحقػ يف الرجال...: ٕكف لقس مـ أهؾ الحديث..

مضطرب الحديث لقس لف كبقر حديث » «:الؽـك»قال اإلمام مسؾؿ يف 

 «.صحقح

بق حـقػة، فؼد كان يف الػؼف ما ٓيدفع مـ طؾؿف فقف، أو: »ـ شاهقـقال اب

 «.ولؿ يؽـ يف الحديث بالؿرضل

                                           

 (.958( حديث: )2/661( )2)
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ومؿا ٓ شؽ فقف طـدكا أن أبا حـقػة مـ أهؾ الصدق، ولؽـ : »قال األَْلَباكِل

ذلؽ ٓ يؽػل لقحتج بحديثف حتك يـضؿ إلقف الضبط والحػظ، وذلؽ مؿا لؿ 

وهؿ الؼقم  ،ؽس بشفادة مـ ذكركا مـ إئؿة، بؾ ثبت فقف الع$يثبت يف حؼف 

ذلؽ مـ قريب وٓ بعقد  يؿستبع أققالفؿ، وٓ آ يضؾ مـ أخذ بشفادهتؿ، و

خَلًفا لظـ بعض الؿتعصبقـ لف  ،يف ديـف، وورطف، ووفؼفف $مؼام أبل حـقػة 

فؽؿ مـ فؼقف وقاض وصالح تؽؾؿ فقفؿ أئؿة الحديث مـ قبؾ  ،مـ الؿتلخريـ

بطفؿ، ومع ذلؽ ٓ يعترب ذلؽ صعـًا يف ديـفؿ وطدالتفؿ، كؿا حػظفؿ، وسقء ض

مثؾ ذلؽ محؿد بـ طبد الرحؿـ  ،ٓ يخػك ذلؽ طؾك الؿشتغؾقـ برتاجؿ الرواة

بـ أبل لقؾك الؼاضل، وحؿاد بـ أبل سؾقؿان الػؼقف، وشريؽ بـ طبد اهلل 

 «.الؼاضل، وطباد بـ كثقر، وغقرهؿ

 «.الػؼف طؾك أبل حـقػة الـاس طقال يف: »قال اإلمام الشافعل

 ( بؼقلف: 6/399/2« )سقر الـبالء»يف  $قال الحافظ الذهبل يف ترجؿتف 

مر ٓ شؽ أيف الػؼف ودقائؼف مسؾؿة إلك هذا اإلمام، وهذا  ةاإلمام» قؾت:

 .(2)«فقف

كا، وأسؽـفؿ فسقح ءرحؿ اهلل إَْلَباكِل، وطؾؿا ،: ما أجؿؾ اإلكصافقؾت

 جـاتف.

                                           

 (.958( حديث: )2/662-667( )2)
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[132]   

قال يحقك بـ سعقد الؼطان:  (:2/24« )صحقحف»دمة روى مسؾؿ يف مؼ

 «.لؿ كر الصالحقـ يف شلء أكذب مـفؿ يف الحديث»

يؼقل: يجري الؽذب طؾك لساهنؿ، وٓ يتعؿدون » :«تػسقره»وقال يف 

 .(2)«الؽذب

[133]   

 «.بق فراس يزيد بـ رباح السفؿلأ»

 .«ةبصري تابعل ثؼ ،مصري إصؾ» (:2683)رقؿ « الثؼات»قال العجؾل يف 

 وهق مـ رجال مسؾؿ، وقد خػل هذا طؾك كؾ مـ:  قال األَْلَباكِل:

 ،(1/295« )الؿجؿع»الَفْقَثِؿل يف و ،(1/81« )الرتغقب»الؿـذري يف 

 .(1)«ٓ يعرف»فؼآ: 

[134]   

فقؿا سؼت السؿاء العشر، وفقؿا سؼل بـضح أو غرب كصػ » حديث:

 .«ؾقؾف وكثقرهيف ق: »مقضقع هبذه الزيادة «.يف قؾقؾف وكثقره ،العشر

                                           

 (.958( حديث: )2/666( )2)

 (.959( حديث: )669- 2/668( )1)
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رواه أبق مطقع البؾخل طـ أبل حـقػة طـ أبان طـ أبل طقاش طـ رجؾ طـ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 ،: أبق مطقع البؾخل، واسؿف الحؽؿ بـ طبد اهلل صاحب أبل حـقػةوآفتف

اًبا»قال أبق حاتؿ:   .(2)«كان كذَّ

[135]   

الحؼ أكف ٓ يصح حديث يف إيجاب القضقء مـ خروج الدم، وإصؾ »

، كؿا قرره الشقكاين، ولفذا كان مذهب أهؾ الحجاز أن لقس يف الدم الرباءة

وسؾػفؿ يف ذلؽ بعض  ،وضقء، وهق مذهب الػؼفاء السبعة مـ أهؾ الؿديـة

 .(1)«الصحابة..

[136]   

الؿتابعة لؾراوي مع الؿخالػة ٓ تػقد، وٓسقَّؿا إذا كان الؿتابع »

 .(1)اهـ« اضعقػً 

[137]   

حد أو ،بقـ مؽة، وهق مذهب الحـابؾةالحج ٓ يسؼط بؽقن البحر بقـف و»

                                           

 (.961( حديث: )2/676( )2)

 (.970( حديث: )2/681( )1)

 (.971( حديث: )2/686( )1)
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ققلل الشافعقة، وقال يف ققلف أخر: يسؼط، واحتج بعضفؿ هبذا الحديث 

 :الؿـؽر، وهق

ٓ يركب البحر إٓ حاج، أو معتؿر، أو غاز يف سبقؾ اهلل، فنن تحت البحر »

 أخرجف أبق داود، والخطقب، وطـف البقفؼل. ،«مـؽر» «.كاًرا، وتحت الـار بحًرا

أخرجف الحارث  ،«مـؽر» «.يركب البحر إٓ غاز، أو حاج، أو معتؿر ٓ»

 بـ أبل أسامة.

ـ مـ الؿـع مـ ركقب البحر يف سبقؾ صؾب قـ الحديثيوٓ يخػك ما يف هذ

العؾؿ، والتجارة، وكحق ذلؽ مـ الؿصالح التل ٓ يعؼؾ أن يصد الشارع الحؽقؿ 

 البحر.أٓ وهق الغرق يف  ،الـاس طـ تحصقؾفا بسبب مظـقن

ِعقػة»وهؿا يف  الؿائد »ويخالػف حديث:  ،(979و  978برقؿل )ح « الضَّ

رواه أبق « جر شفقد، والغرق لف أجر شفقديـأيف البحر الذي يصقبف الؼلء لف 

 .(2)د بسـد حسـودا

[138]   

 «.إبراهقؿ بـ أبل يحقك إسؾؿل»

اب مـفؿ يحقك بـ سعقد، وابـ  ،صرح بتؽذيبف جؿاطات مـ إئؿة ،كذَّ

 وغقرهؿ. ،ِعقـ، وابـ الؿديـل، وابـ ِحبَّانمَ 

                                           

 (.979-978( حديث: )2/692-691( )2)



   
« لسلت الضعيفتالس»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
78 

 

روى طـف الشافعل، واحتج بف، وقد أكؽر طؾقف إسحاق بـ راهقيف، وقال ابـ 

 .(2)«لؿ يتبقـ لؾشافعل أكف كان يؽذب(: »111« )آداب الشافعل»أبل حاتؿ يف 

[139]   

وما يرووكف » (:3/2:7« )الػتاوى»يف  $قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

 يؼؾـ:  ـا قدم الؿديـة خرجـ بـات الـجار بالدفقف، وهلؿ ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل 

 صؾــــــــــــع البــــــــــــدر طؾقـــــــــــــا

 

ـــــــــــقداع   ـــــــــــات ال  مــــــــــــ ثـق

 اهـ.« ملسو هيلع هللا ىلصفؿؿا ٓ يعرف طـف ، إلك آخر الشعر 

 .(1)«ملسو هيلع هللا ىلصوضرب الدفقف يف إفراح صحقح، فؼد كان يف طفده »

[141]   

 «.هنك طـ بقع وشرط: »حديث

لقس  ،حديث باصؾ» (:29/74« )الػتاوى»قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف 

 .(1)«يف شلء مـ كتب الؿسؾؿقـ، وإكؿا يروى يف حؽاية مـؼطعة

[141]   

 «.ضعقػ» «.هنك أن يركب ثَلثة طؾك دابة» حديث:

                                           

 (.982( حديث: )2/699( )2)

 (.988( حديث: )2/700( )1)

 (.992( حديث: )2/701( )1)
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طؾك الدابة، وأمامف طبد اهلل بـ جعػر، وخؾػف  ملسو هيلع هللا ىلصوقد صح ركقبف 

 .(2)رواه مسؾؿ .الحسـ، أو الحسقـ

[142]   

ذكره الـقوي يف  ذهب جؿفقر العؾؿاء إلك أن الحج راكًبا أفضؾ، كؿا

 .(1)«شرح مسؾؿ»

[143]   

 :كؾ مـ قؾت فقف: مـؽر الحديث»أكف قال:  ،$وقد اشتفر طـ البخاري 

 «.فَل تحؾ الرواية طـف

 .(1)(2/5« )الؿقزان»كؼؾف الذهبل يف 

 

 

JI IK 

 

                                           

 (.991( حديث: )2/706( )2)

 (.998( حديث: )2/721( )1)

 (.500( حديث: )2/726( )1)
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 فوائد المجلد الثاين

[144]   

الؿعروف « الؿجروحقـ»كتاب طؼب حديث رواه يف  قال ابـ ِحبَّان

والشقخ إذا لؿ يرو طـف ثؼة ففق مجفقل، ٓ يجقز آحتجاج »...  «:الضعػاء»بــ

ِعقػ ٓ ُيخرج مـ لقس بعدل طـ حدِّ الؿجفقلقـ إلك جؿؾة  بف: ٕن رواية الضَّ

ِعقػ وما لؿ يرو يف الُحْؽؿ ِسقَّان  «.أهؾ العدالة: ٕن ما روى الضَّ

ذهبف ٓ يجقز ويف تعؾقؾف إخقر إشارة ققية إلك أن م» :$قال األَْلَباكِل 

ِعقػ: ٕكف يف حؽؿ ما لؿ يرو مـ الحديث، وهق تعؾقؾ  العؿؾ بالحديث الضَّ

ا: فتلمؾ  .(2)«ققي جدًّ

َدلَّ طؾك أن مذهب ابـ ِحبَّان يف طدم آحتجاج » قال ُمؼقُِّده طػا الل طـف:

َـّ بعض الػضَلء  «.بالؿجفقلقـ، ٓ كؿا ض

                                           

 (.509( حديث: )1/9( )(2
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[145]   

ح سؾسؾة  -رحؿف الل تعالك-الحاكؿ  ؿح » أحاديث:يصحِّ اج أبل السَّ َدرَّ

تؾخقصف »، ويتعؼبف الذهبل يف «طـ أبل الفقثؿ طـ أبل سعقد الخدري

اج، ويؼقل « لؾؿستدرك يف أحاديث دراج التل يصححفا الحاكؿ، فنكف يتعؼبف بَدرَّ

 .(2)فقف: إكف كثقر الؿـاكقر، وقد ساق لف الذهبل مـ مـاكقره أحاديث

[146]   

«: الضعػاء»بخاري: تركقه. قال الذهبل يف طـبسة بـ طبد الرحؿـ. قال ال

 .(1)مرتوك متفؿ، أي: بالقضع. قال أبق حاتؿ: كان يضع الحديث

[147]   

ابقـ طـ الثؼات، ثؿ يسؼطفؿ مـ  بؼقة سقئ التدلقس، فنكف يروي طـ الؽذَّ

 .(1)بقـف وبقـ الثؼات، وُيدلِّس طـفؿ

[148]   

 إبراهقؿ بـ يزيد الجقزي، قال البخاري فقف: سؽتقا طـف.

 تحؼقؼ 228)ص« اختصار طؾقم الحديث»ل الحافظ ابـ كثقر يف قا

                                           

 (.527( حديث: )1/9)( 2)
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إذا قال البخاري يف الرجؾ: سؽتقا طـف، أو فقف كظر: : »($ شاكر أحؿد

فنكف يؽقن يف أدكك الؿـازل وأردئفا طـده، ولؽـف لطقػ العبارة يف التجريح: 

 .(2)«فؾقعؾؿ ذلؽ

[149]   

« الحديثاختصار طؾقم »تعؾقؼف طؾك يف  $قال الشقخ أحؿد شاكر 

ابقـ، فػل «مـؽر الحديث»وكذلؽ ققلف:  (::22)ص « الؿقزان»: فنكف يريد الؽذَّ

( كؼؾ ابـ الؼطان أن البخاري قال: كؾ مـ قؾُت فقف: مـؽر 5لؾذهبل)ص

 .(1)الحديث: فَل تحؾ الرواية طـف...

[151]   

جؿًعا مـ الرواة، مـفؿ الحسـ بـ « مادة الخشـل»يف  $ذكر السؿعاين 

، قال «التفذيب»حؽك اختَلف العؾؿاء فقف، وهق مـ رجال يحقك الخشـل، و

، واكؼؾب اسؿف طؾك بعض كساخ «صدوق كثقر الغؾط«: »التؼريب»الحافظ يف 

، فؾؿ يعرفف الؿـذري، وطرفف «يحقك بـ الحسـ الخشـل»، فؼال: «الطرباين»

 .(1)الَفْقَثِؿل، ولؿ يـبِّف طؾك اكؼَلب اسؿف طؾك الـاسخ، واهلل أطؾؿ

                                           

 (.519( حديث: )1/21( )2)

 (.519( حديث: )1/21( )1)
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« السلسلت الضعيفت»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
83 

 

[151]   

يا فاصؿة، ققمل إلك أضحقَّتؽ فاشفديفا، فنكف ُيغػر لؽ طـد أول » :حديث

ه الذهبل.« قطرة مـ دمفا كؾُّ ذكب طؿؾتقف...  الحديث، أخرجف الحاكؿ، وردَّ

سؿعت أبل يؼقل: هق » (::4-3/49« )العؾؾ»قال ابـ أبل حاتؿ يف 

 .(2)«حديث ُمـؽر

[152]   

 سؾقؿان بـ طؿرو الـخعل: 

كان رجًَل صالًحا يف الظاهر، إٓ اكف كان » (:2/441قال ابـ ِحبَّان فقف )

 «.يضع الحديث وضًعا

 .(1)«الجامع الصغقر»ومِـ سفق السققصل أكف وثَّؼف، وأورده يف 

[153]   

 طؿر بـ الفجـع: 

 «.ٓ ُيعرف» قال الذهبل تبًعا لؾعؼقؾل:

 «.مجفقل» قال األَْلَباكِل:

                                           

 (.518( حديث: )1/25( )2)
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اطدتف يف تقثقؼ ( طؾك ق2/295« )الثؼات»وأما ابـ ِحبَّان فذكره يف 

 .(2)«الؿجاهقؾ، فَل ُيغَترَّ بف

[154]   

ما رأى الؿسؾؿقن حسـًا ففق طـد اهلل حسـ، وما رآه الؿسؾؿقن » حديث:

وإكؿا ورد مقققًفا طؾك ابـ  ،«ٓ أصؾ لف مرفقًطا» «.سقًئا ففق طـد اهلل سقئ

 .(1)ڤمسعقد 

[155]   

العؾؿ  دُّ َح » (:48-3/47« )جامع بقان العؾؿ»قال الحافظ ابـ طبد البر يف 

فؼد طؾؿف، وطؾك وتبقَّـف ف، وكؾ مـ استقؼـ شقًئا تطـد العؾؿاء ما استقؼـتف وتبقـ

هذا مـ لؿ يستقؼـ الشلء وقال بف تؼؾقًدا فؾؿ يعؾؿف، والتؼؾقد طـد جؿاطة العؾؿاء 

غقر آتباع: ٕن آتباع هق أن تتبع الؼائؾ طؾك ما بان لؽ مـ صحة ققلف، 

 .(1)«ٓ وجف الؼقل وٓ معـاهوف وأكت ٓ تعرفف، والتؼؾقد أن تؼقل بؼقل

[156]   

 «.الِفرُّ َسُبعٌ » حديث:

                                           

 (.512( حديث: )1/26( )2)

 (.511( حديث: )1/27( )1)

 (.511( حديث: )1/28( )1)
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َراُقْطـِل، وإَْلَباكِل رحؿفؿ  ـُ َمِعقـ، وأبق ُزْرَطة، والـََّساِئل، والدَّ ػف اب ضعَّ

 .(2)اهلل

[157]   

 «.حؿؾ العصا طَلمة الؿممـ، وسـة إكبقاء» حديث:

 .(1)«مقضقع: »قال األَْلَباكِل

لقس يف الباب يف الحض طؾك حؿؾ العصا حديث يصح، وأن  واطؾؿ أكف»

 .(1)«حؿؾ العصا مـ ســ العادة ٓ العبادة

[158]   

ثَلٌث مـ أخَلق اإليؿان: »هق: « الزبقر بـ طدي»أول حديث يف كسخة »

َمـ إذا غضب لؿ يدخؾف غضبف يف باصؾ، ومـ إذا رضل لؿ يخرجف رضاه مـ 

 «.حؼ، ومـ إذا قدر لؿ يتعاط ما لقس لف

 «.مقضقع: »قال األَْلَباكِل

فقف بشر بـ الحسقـ، وهق » (::2/6« )مجؿع الزوائد»قال الَفْقَثِؿل يف 

اب  .(9)«كذَّ

                                           

 (.519( حديث: )1/29( )2)

 (.515ديث: )( ح10 -1/29( )1)
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[159]   

 «.باصؾ» «.حجقا قبؾ أن ٓ تحجقا...» حديث:

وهذا خرب باصؾ، وأبق محؿد ٓ » (:3/379« )الثؼات»قال ابـ ِحبَّان يف 

 «.يدرى مـ هق؟

 مجفقل. ، وهق«محؿد بـ أبل محؿد»وفقف 

(: طؾك قاطدتف يف تقثقؼ 1/168« )الثؼات»وأما ابـ ِحبَّان فلورده يف 

 .(2)الؿجاهقؾ

[161]   

 «.مـ غش العرب لؿ يدخؾ يف شػاطتل، ولؿ تـؾف مقديت» حديث:

(، ومـ صريؼف العراقل يف 529(، وأحؿد )رقؿ 9/176أخرجف التِّْرمِذي )

 «.حديث غريب...: »$ذي (. قال التِّْرمِ 8/1« )محجة الؼرب إلك محبة العرب»

اب طـد غقر واحد.  :قال األَْلَباكِل مقضقع، وحصقـ بـ طؿر إحؿسل كذَّ

الروض »مخرج يف «. شػاطتل ٕهؾ الؽبائر مـ أمتل»وهق معارض لحديث: 

 .(1)(5598« )الؿشؽاة»(، و75، و91)رقؿ « الـضقر

                                           

 (.591( حديث: )1/11( )2)
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[161]   

 «.بلإلمام سؽتتان، فاغتـؿقا الؼراءة فقفؿا بػاتحة الؽتا» حديث:

( طـ أبل سؾؿة بـ طبد الرحؿـ 11)ص« جزء الؼراءة»رواه البخاري يف 

 بـ طقف، قال... فذكره مقققًفا طؾقف.

 «.ٓ أصؾ لف مرفقًطا» :قال األَْلَباكِل

 ثؿ رواه طـ أبل سؾؿة طـ أبل هريرة مقققًفا طؾقف، وسـده حسـ.

، «ا فارسلاقرأ هبا يف كػسؽ ي» «:مسؾؿ»وفقف دلقؾ طؾك ققل أبل هريرة يف 

 إكؿا يعـل قراءهتا يف سؽتات اإلمام إن وجدت، وهذه فائدة هامة.

والذي دطاين إلك التـبقف طؾك بطَلن رفعف ما كؼؾف » (:35)ص $وقال 

إكف يستحب لإلمام (: »61)ص« إذكار»بعضفؿ يف تعؾقؼف طؾك ققل الـقوي يف 

ؼرأ الؿلمقم يف الصَلة الجفرية أن يسؽت بعد التلمقـ سؽتة صقيؾة بحقث ي

 .(2)«الػاتحة

[162]   

سؽتتان: سؽتة حقـ يؽرب، وسؽتة حقـ يػرغ  ملسو هيلع هللا ىلصكان لؾـبل » وحديث:

 «.مـ قراءتف

                                           

 (.596( حديث: )1/19( )2)
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(، وأبق 11)ص« جزء الؼراءة»أخرجف البخاري يف « ضعقػ» قال األَْلَباكِل:

داود، والتِّْرمِذي، وابـ ماجف، وغقرهؿ مـ حديث الحسـ البصري طـ سؿرة بـ 

 جـدب.

َراقُ  الحسـ : »(، حقث قال249)ص« ســف»ْطـِل باَلكؼطاع يف أطؾف الدَّ

 «.مختؾػ يف سؿاطف مـ سؿرة، وقد سؿع مـف حديًثا واحًدا، وهق حديث العؼقؼة

ولؿ يستحب أحؿد » (:258-3/257« )الػتاوى»يف  $قال ابـ تقؿقة 

أن يسؽت اإلمام لؼراءة الؿلمقم، ولؽـ بعض أصحابف استحب ذلؽ، ومعؾقم 

كان يسؽت سؽتة تتسع لؼراءة الػاتحة لؽان هذا مؿا تتقفر  لق ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل 

 .(2)«الفؿؿ والدواطل طؾك كؼؾف...

[163]   

كان »)أبق البخرتي(. قال ابـ َمِعقـ: « وهب بـ وهب الؿدين الؼاضل»

وذكر ابـ الجقزي يف «. وضًعا كان يضع الحديَث ». قال أحؿد: «يؽذب طدو اهلل

 «.ـ كبار القضاطقـأكف م»ط(:  -2/97« )الؿقضقطات»مؼدمة 

 «تؾبقس إبؾقس»فالعجب مـف كقػ يروي لف يف هذا الؽتاب » :قال األَْلَباكِل

ائِف ٓ طؾؿ لفؿ بالحديث ورجالف! وقد ساق الذهبل يف ترجؿة أبل  الذي أكثر قرَّ

 .(1)«البخرتي هذا أحاديث كثقرة، ثؿ قال: وهذه أحاديث مؽذوبة

                                           

 (.597( حديث: )1/15( )2)

 (.559( حديث: )1/12( )1)
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[164]   

ِعقػالحديث الؿقضقع مـ أقسام الحديث ال»  .(2)«ضَّ

[165]   

وقد سئؾ طـف السقد  ،«ٓ أصؾ لف«. »مـ قؾد طالًؿا لؼل اهلل سالًؿا» حديث:

 .(1)«لقس بحديث»( بؼقلف: 19/759رشقد رضا فلجاب يف )مجؾة الؿـار( )

[166]   

كؿا أشار لذلؽ الحافظ  ،«ٓ أصؾ لف«. »ة حريرؼَ فَ رْ جؾس طؾك مِ » حديث:

لؿذهب « الفداية»تج بف صاحب (، وقد اح9/117« )كصب الراية»الزيؾعل يف 

 الحـػقة الذي يجقز لؾرجال الجؾقس طؾك الحرير!.

: أكف يحرم الجؾقس طؾك الحرير، كؿا يحرم لبسف: وهذا هق الحؼ»

: ملسو هيلع هللا ىلصلحديث البخاري، وإحاديث العامة يف تحريؿ لبسف طؾك الرجال: كؼقلف 

 متػؼ طؾقف.« ةَل تؾبسقا الحرير، فنكف مـ لبسف يف الدكقا لؿ يؾبسف يف اآلخر»

فنهنا تتـاول بعؿقمفا الجؾقس طؾقف: ٕن الجؾقس لبس لغة وشرًطا، كؿا قال 

 .(1)«قؿت إلك حصقر لـا قد أسَقدَّ مـ صقل ما لبسڤ: »أكس بـ مالؽ 

                                           

 (.592( حديث: )1/11( )2)

 (.552( حديث: )1/19( )1)

 (.551( حديث: )1/19( )1)
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[167]   

 «.مـ فؼف الرجؾ رفؼف يف معقشتف» حديث:

(، وهق مـؼطع: ٕن ضؿرة 5/299رواه أحؿد )« ضعقػ» قال إَْلَباكِل:

 .(2)مـ أبل الدرداء، كؿا أفاده الذهبل، فنن بقـ وفاتقفؿا كحق مائة سـة لؿ يسؿع

[168]   

 ،«ٓ أصؾ لف فقؿا أطؾؿ«. »خذوا مـ الؼرآن ما شئتؿ لؿا شئتؿ» حديث:

لؿ أره يف شلء مـ (: »18/660)مجؾد « الؿـار»وقال السقد رشقد رضا يف 

 .(1)«كتب الحديث

[169]   

 «.الحبقبلقس بؽريؿ مـ لؿ يتقاجد طـد ذكر » حديث:

 «.مقضقع» قال األَْلَباكِل:

مـ مجؿقطة :27)ص« السؿاع والرقص»يف رسالة  $قال ابـ تقؿقة 

هذا حديث مؽذوب مقضقع باتػاق أهؾ العؾؿ هبذا » (:4الرسائؾ الؿـقرية ج

 ملسو هيلع هللا ىلصالشلن. قال: وهذا وأمثالف إكؿا يرويف َمـ هق أجفؾ الـاس بحال الـبل 

 «.ن واإلسَلموأصحابف ومـ بعدهؿ بؿعرفة اإليؿا
                                           

 (.556( حديث: )1/11)( 2)

 (.557( حديث: )1/11( )1)
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 أكشده أطرابل:  ملسو هيلع هللا ىلص: وسبب الحديث: أن الـبل قؾت

 قد لسعت حقة الفقى كبدي

 والؿتفؿ هبذه الؼصة طؿار بـ إسحاق. :قال األَْلَباكِل

قد لسعت »كلكف واضع هذه الخرافة التل فقفا: : »وقال الذهبل يف ترجؿتف

 .(2)«حقة الفقى كبدي

[171]   

 ٻ ٱ﴿لجؿعة: كان يؼرأ يف صَلة الؿغرب لقؾة ا حديث:

، ويؼرأ يف العشاء أخرة ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿، و﴾ٻ ٻ

 «.الؿـافؼقـ»و« الجؿعة»لقؾة الجؿعة 

ا» :قال األَْلَباكِل  «.ضعقػ جدًّ

 ( مرفقًطا.1/192(، والبقفؼل )551« )صحقحف»أخرجف ابـ ِحبَّان يف 

( يف ترجؿة سعقد بـ سؿاك، 1/209« )الثؼات»وذكره ابـ ِحبَّان يف 

 «.حػقظ طـ سؿاك أن الـبل صؾك اهلل طؾقف... فذكرهوالؿ»وقال: 

، فنكف مـ جفة يعؾف باإلرسال، ويبقـ أكف $وهذا مـ تـاقض ابـ ِحبَّان »

، ومـ جفة يقرد الؿقصقل يف  ًٓ  «.صحقحف!»ٓ يصح مقصق

                                           

 (.558( حديث: )1/19( )2)
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 «.سعقد بـ سؿاك مرتوك» ( طـ أبقف:3/2/43قال ابـ أبل حاتؿ )

مـ تساهؾف الذي طرف بف طـد « سعقد بـ سؿاك»تقثقؼ ابـ ِحبَّان لـ

الؿحؼؼقـ، وقد يغرت بف كثقر مؿـ ٓ تحؼقؼ طـدهؿ، فقصححقن أحاديث كثقرة 

 .(2)تؼؾقًدا لف، مـ ذلؽ هذا الحديث

[171]   

 «.كان يصؾل يف شفر رمضان يف غقر جؿاطة بعشريـ ركعة، والقتر» حديث:

 «.مقضقع» :قال األَْلَباكِل

 «.سـاده ضعقػوإ» (:5/316« )الػتح»قال ابـ حجر يف 

(، وقال: ثؿ هق مخالػ 1/251« )كصب الراية»ضعػف الزيؾعل يف 

يزيد يف رمضان وٓ  ملسو هيلع هللا ىلصما كان الـبل »قالت:  ڤلؾحديث الصحقح طـ طائشة 

 رواه الشقخان.« يف غقره طؾك إحدى طشرة ركعة

مـ مـاكقر أبل شقبة إبراهقؿ بـ طثؿان. قال ابـ  $طده الحافظ الذهبل 

كذبف شعبة يف قصة. قال «. ساقط»قال الجقزجاين: «. س بثؼةلق»َمِعقـ فقف: 

 .(1)«سؽتقا طـف»البخاري: 

                                           

 (.559( حديث: )15 -1/19( )2)
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[172]   

يؽقن يف أمتل رجؾ يؼال لف: محؿد بـ إدريس، أضر طؾك أمتل » حديث:

 «.مـ إبؾقس، ويؽقن يف أمتل رجؾ يؼال لف: أبق حـقػة، هق سراج أمتل

 «.مقضقع» :قال األَْلَباكِل

رح هبا إٓ الفؾؽك يف التعصب ٕبل حـقػة، ولؾحديث صرق أخرى ٓ َيػ»

، فنن الطرق الؿشار إلقفا مدارها طؾك ملسو هيلع هللا ىلصولق برواية الؽذب طؾك رسقل اهلل 

مة العقـل إلك  ا أن يؿقؾ العَلَّ ابقـ والؿجفقلقـ، فؿـ الغريب جدًّ بعض الؽذَّ

تؼقية الحديث هبا، وأن يـتصر لف الشقخ الؽقثري، وٓ طجب مـف يف ذلؽ، فنكف 

، ولق طؾك حساب الطعـ يف إئؿة $ر بنغراقف يف التعصب لإلمام مشفق

أخريـ، وإكؿا العجب مـ العقـل، فنكف غقر مشفقر بذلؽ، وقد َردَّ طؾقفا، 

وتؽؾؿ طؾك الطرق الؿشار إلقفا بؿا ٓ تراه مجؿقًطا يف كتاب العَلمة الؿحؼؼ 

« إباصقؾ التـؽقؾ بؿا يف تلكقب الؽقثري مـ»القؿاين يف كتابف الؼقؿ 

 .(2)(999-2/996)ج

[173]   

يف إحاديث التل يطؾؼ طؾقفا الحافظ الزيؾعل يف  $قال إَْلَباكِل 

وهذه » :«غريب»، التل ٓ أصؾ لفا بؼقلف: «الفداية»( و1/16« )كصب الراية»

                                           

 (.570( حديث: )1/91-91( )2)
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وٓ أصؾ لفا، فقؿا كان مـ هذا الـقع: « الفداية»طادتف يف إحاديث التل تؼع يف 

 .(2)اهـ« ذا، فنكف اصطَلح خاص بففاحػظ ه«. غريب!»

[174]   

إذا رأيتؿ أمتل هتاب الظالؿ أن تؼقل لف: إكؽ أكت ضالؿ فؼد تقدع » حديث:

 «.مـفؿ

( مـ 9/96(، والحاكؿ )6510أخرجف أحؿد )رقؿ « ضعقػ» :قال األَْلَباكِل

 صريؼ أبل الزبقر طـ طبد اهلل بـ طؿرو مرفقًطا، وصححف الحاكؿ وافؼف الذهبل.

ح، فنن أبا الزبقر لؿ يسؿع مـ ابـ طؿر، كؿا قال ابـ َمِعقـ، ولقس بصحق

 .(1)(9/995وأبق حاتؿ، وكلن الحاكؿ تـبف لفذا فقؿا بعد )

[175]   

 «.هذا أول يقم اكتصػ فقف العرب مـ العجؿ. يعـل يقم ذي قار» حديث:

 «.ضعقػ» :$قال األَْلَباكِل 

لؿشفقرة، كان بقـ ويقم ذي قار مـ أيام العرب ا» «:الػتح»قال الحافظ يف 

جقش كسرى، وبقـ بؽر بـ وائؾ، ٕسباب يطقل شرحفا، قد ذكرها 

إخباريقن، وذكر ابـ الؽؾبل أهنا كاكت بعد وقعة بدر بلشفر، قال: وأخربين 

                                           

 (.571( حديث: )1/99( )2)

 (.577( حديث: )1/95-96( )1)
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 ملسو هيلع هللا ىلصالؽؾبل طـ أبل صالح طـ ابـ طباس قال: ذكرت وقعة ذي قار طـد الـبل 

 .(2)«كصروا فؼال: ذاك أول يقم اكتصػ فقف العرب مـ العجؿ، وبل

[176]   

 «.لقس لػاسؼ غقبة» حديث:

 «.باصؾ» قال األَْلَباكِل:

، وقال «الؿـار»والحديث ذكره ابـ الؼقؿ يف الؿقضقطات يف كتابف »

 .(1)«(: قال الدارقطـل، والخطقب: قد روي مـ صرق، وهق باصؾ62)ص

[177]   

 «.روا طؾقفؿ أحدهؿمَّ ٓ يحؾ لثَلثة كػر يؽقكقن بلرض فَلة إٓ أَ » حديث:

( مـ أجؾ ابـ َلِفقَعة، 6697رواه أحؿد )رقؿ « سـد ضعقػ» :قال األَْلَباكِل

 داود أبق أخرجف ما الباب هذه يف صح والذي فنكف ضعقػ لسقء حػظف،

 سػر يف ثَلثة كان إذا»: بؾػظ مرفقًطا هريرة أبل حديث مـ وغقره( 2/907)

روا  «الؿجؿع» يف -شئت إن- اكظرها شقاهد ولف حسـ، وسـده. «أحدهؿ فؾقممِّ

، وهذا مؿا تػرد بف «ٓ يحؾ»لقس يف شلء مـفا  بؾػظ إمر، وكؾفا ،(5/155)

 اهـ.« ابـ َلِفقَعة، ففق ضعقػ مـؽر

                                           

 (.579( حديث: )98 -1/97( )2)

 (.589( حديث: )1/51-59( )1)
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واختؾػ العؾؿاء يف حؽؿ التلمقر، فؿـ قائؾ بالـدب، ومـ قائؾ بالقجقب، 

ولق صح لػظ ابـ َلِفقَعة لؽان قاصًعا لؾـزاع، وإكـل أرى إرجح القجقب. 

 .(2)(1/111« )اإلحقاء»قال بقجقب التلمقر الغزالل يف ومؿـ 

[178]   

فؼال: يا رسقل اهلل، أردت  ملسو هيلع هللا ىلصمعاوية بـ جاهؿة، أكف جاء الـبل » حديث:

أن أغزو، وقد جئت استشقرك. فؼال: هؾ لؽ أم؟ قال: كعؿ. قال: فالزمفا، فنن 

 .«الجـة تحت رجؾقفا

(، وسـده 2/115/1اين )(، والطرب1/59رواه الـََّساِئل ) :قال األَْلَباكِل

(، ووافؼف الذهبل، وأقره 9/252حسـ إن شاء اهلل تعالك، وصححف الحاكؿ )

 .(1)(1/129الؿـذري )

[179]   

لف كسخة طـ بؽار بـ تؿقؿ »( طـ بشر بـ طقن: 2/282قال ابـ ِحبَّان )»

 .(1)«طـ مؽحقل كحق مائة حديث كؾفا مقضقطة

 

                                           

 (.589( حديث: )1/56( )2)
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[181]   

 بقان، والقٓئد يؼؾـ: لؿا قدم الؿديـة جعؾ الـساء، والص» حديث:

 صؾــــــــــــع البــــــــــــدر طؾقـــــــــــــا

 

ـــــــــــقداع   ـــــــــــات ال  مــــــــــــ ثـق

ــــــــــا   وجــــــــــب الشــــــــــؽر طؾقـ

 

ــــــــــــــــــا لل داع   ــــــــــــــــــا دط  «م

 «.ضعقػ» :قال األَْلَباكِل 

وهذا يذكره طؾؿاؤكا » (:6/34« )تاريخ ابـ كثقر»قال البقفؼل، كؿا يف 

مؼدمف طـد مؼدمف الؿديـة مـ مؽة، ٓ أكف لؿا قدم الؿديـة مـ ثـقات القداع طـد 

 اكتفك.« مـ تبقك

تؾبقس »وهذا الذي حؽاه البقفؼل طـ العؾؿاء جزم بف ابـ الجقزي يف »

والؼصة (: »1/21« )الزاد»(، ولؽـ رده الؿحؼؼ ابـ الؼقؿ يف 152)ص« إبؾقس

 .(2)اهـ« برمتفا غقر ثابتة

[181]   

جبؾت الؼؾقب طؾك حب مـ أحسـ إلقفا، وبغض مـ أساء » حديث:

 «.مقضقع» «.إلقفا

 «.هق باصؾ مرفقًطا ومقققًفا: »$ السخاويقال 

                                           

 (.598( حديث: )1/61( )2)
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 «.هذا الحديث باصؾ» قال األزدي:

قال: مفـل: سللت « تذكرتف»ورأيت بخط ابـ طبد الفادي يف » قال الُؿـاوي:

 .(2)«أحؿد، ويحقك طـف، فؼآ: لقس لف أصؾ، وهق مقضقع

[182]   

ره ذك«. فقف كظر»فقف:  $قال البخاري «. ققس بـ أبل طؿارة مقلك إكصار»

 .(1)«فقف لقـ«: »التؼريب»، فَل يؾتػت إلقف. قال ابـ حجر يف «الثؼات»ابـ ِحبَّان يف 

[183]   

 .(1)«يرى الحافظ الؿـاوي أن كؾ ما تػرد بف الديؾؿل ففق ضعقػ»

[184]   

واهقة ٓ يعتؿد طؾقفا، وأحاديثف « العروس»أساكقد كتاب »قال الديؾؿل: »

ا  .(9)«مـؽرة جدًّ

[185]   

قال البخاري: «. حرقـا حديثف»قال أحؿد: «. محؿد بـ كثقر الؼرشل»

                                           

 (.600( حديث: )1/65-66( )2)
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 .(2)«مـؽر الحديث»

[186]   

قال مسؾؿة بـ «. صدوق لف غرائب»قال الذهبل: «. أحؿد بـ طؿر بـ جقصا»

كان طالًؿا بالحديث مشفقًرا بالرواية طارًفا بالتصـقػ، وكاكت الرحؾة إلقف »قاسؿ: 

فساء ما بقـفؿا فاتخذ  يف زماكف، وكان لف وراق يتقلك الؼراءة طؾقف، وإخراج كتبف،

وراًقا غقره، فلدخؾ القراق إول أحاديث يف روايتف، ولقست مـ حديثف، فحدث هبا 

 .(1)«ابـ جقصا، فتؽؾؿ الـاس فقف، ثؿ وقػ طؾقفا فرجع طـفا

[187]   

مـ قال «. مـؽر الحديث»قال البخاري فقف: «. مروان بـ سالؿ الشامل»

 .(1)اية طـففَل تحؾ الرو« مـؽر الحديث»البخاري فقف: 

[188]   

وقال يف مقضع «. مـؽر الحديث»قال البخاري فقف: «. الخؾقؾ بـ مرة»

 .(9)«فقف كظر»آخر: 

                                           

 (.621( حديث: )1/78( )2)

 (.621( حديث: )1/82( )1)

 (.628يث: )( حد1/85( )1)

 (.610( حديث: )1/86( )9)
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[189]   

ثؿ إن الؿحؼؼقـ مـ العؾؿاء قديًؿا وحديًثا ٓ يؽتػقن حقـ الطعـ يف »

ِعقػ سـده طؾك جرحف مـ جفة إسـاده فؼط، بؾ كثقًرا ما يـظرون  الحديث الضَّ

وه غقر متَلئؿ مع كصقص الشريعة أو ققاطدها لؿ إلك متـف أيًضا، فنذا وجد

 .(2)«إن كان السـد وحده ٓ يؼتضل ذلؽو ،يرتددوا يف الحؽؿ طؾقف بالقضع

[191]   

 «.مقضقع«. »مـ اكتحؾ باإلثؿد يقم طاشقراء لؿ يرمد أبًدا» حديث:

مـ صريؼ الحاكؿ طـ جقيرب طـ « الؿقضقطات»أورده ابـ الجقزي يف 

أكا أبرأ إلك اهلل مـ (: »1/109ًطا. قال الحاكؿ )الضحاك طـ ابـ طباس مرفق

 «.طفدة جقيرب

وأما » ( طـ ابـ الؼقؿ أكف قال:233)ص« مقضقطاتف»كؼؾ الشقخ الؼاري يف 

ابقـ،  أحاديث آكتحال، وآدهان، والتطقب يقم طاشقراء، فؿـ وضع الؽذَّ

ـة، وأهؾ وقابؾفؿ آخرون فاتخذوه يقم تللؿ وحزن، والطائػتان خارجتان طـ الس

مـ الصقم، ويجتـبقن ما أمر بف الشقطان مـ  ملسو هيلع هللا ىلصالسـة يػعؾقن ما أمر بف الـبل 

 .(1)«البدع

                                           

 (.610( حديث: )1/86( )2)
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[191]   

حسـًا دائًؿا، خَلًفا لظـ « الػتح»لقس كؾ ما يسؽت طـف الحافظ يف »

 .(2)اهـ« بعضفؿ

[192]   

سللت أبل طـ حديث رواه » (:3/416« )العؾؾ»قال ابـ أبل حاتؿ يف 

بة طـ مسؾؿة بـ كافع طـ أخقف دويد بـ كافع قال: الحارث بـ الـعؿان طـ شع

«. مـ أدهـ فؾؿ يذكر اسؿ اهلل ادهـ معف سبعقن شقطاًكا: »ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل 

 روى ، إكؿاقال: الحارث بـ الـعؿان هذا كان يػتعؾ الحديث، هذا حديث كذب

 .«كافع بـ مسؾؿة طـ بؼقة الحديث هذا

 :اإلمام هذا مـ مفؿتان فائدتان وهاتان

 يف تراه ٓ مؿا وهذا. الحديث يػتعؾ كان الـعؿان بـ الحارث أن: ألولكا

 يف فؼال الذهبل، الحافظ طؾك الـص هذا خػل بؾ الرجال، كتب مـ شلء

 سالؿ بـ الـعؿان بـ الحارث»: وهق «:الؿقزان» مـ هذا الحارث ترجؿة

 يف بف وجزم ،«التفذيب» يف الحافظ وأقره! «صدوق»: قال ،«إكػاين

 .أطؾؿ واهلل ،«تؼريبال»

 .(1)«بذلؽ حري وهق كذب، بلكف الحديث هذا طؾك الشفادة: الثاكقة

                                           

 (.611( حديث: )1/99( )2)
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[193]   

غقر معروف. قال ابـ أبل حاتؿ « معروف بـ حسان السؿرقـدي»

آبتفاج بلذكار »قال السخاوي يف «. مجفقل»( طـ أبقف أكف قال: 9/2/111)

اكػؾتت دابة  إذا»يعـل حديث:  -وسـده ضعقػ (: »19)ص« الؿسافر والحاج

 «.، لؽـ قال الـقوي: إكف جربف هق وبعض أكابر شققخف«أحدكؿ بلرض فَلة...

العبادات ٓ تمخذ مـ التجارب، سقؿا ما كان مـفا يف أمر » :قال األَْلَباكِل

غقبل.. فَل يجقز الؿقؾ إلك تصحقحف بالتجربة! وقد تؿسؽ بف بعضفؿ يف جقاز 

 اكتفك.« ا شرك خالص، واهلل الؿستعانآستغاثة بالؿقتك طـد الشدائد، وهذ

وأققل: السـة ٓ » (:251)ص« تحػة الذاكريـ»يف  $قال الشقكاين 

تثبت بؿجرد التجربة، وٓ يخرج الػاطؾ لؾشلء معتؼًدا أكف سـة طـ كقكف مبتدًطا، 

، فؼد يجقب ملسو هيلع هللا ىلصوقبقل الدطاء ٓ يدل طؾك أن سبب الؼبقل ثابت طـ رسقل اهلل 

تقسؾ بسـة، وهق أرحؿ الراحؿقـ، وقد تؽقن آستجابة اهلل الدطاء مـ غقر 

 .(2)«استدراًجا

[194]   

سؿعت أبل يؼقل: (: »127« )الؿسائؾ»قال طبد اهلل ابـ اإلمام أحؿد يف »

حججت خؿس حجج، مـفا اثـتقـ راكًبا، وثَلثة ماشًقا، أو اثـتقـ ماشًقا، وثَلثة 

                                           

 (.655( حديث: )1/208-209( )2)
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قل: )يا طباد اهلل، دلقكا راكًبا، فضؾؾت الطريؼ يف حجة، وكـت ماشًقا، فجعؾت أق

 ،«طؾك الطريؼ!(، فؾؿ أزل أققل ذلؽ حتك وقعت طؾك الطريؼ، أو كؿا قال أبل

( مـ صريؼ 1/71/2(، وابـ طساكر )1/955/1« )الشعب»رواه البقفؼل يف 

 «.طبد اهلل بسـد صحقح

إن هلل »ويبدو أن حديث ابـ طباس الذي حسـف الحافظ: » :قال األَْلَباكِل

إرض سقى الحػظة يؽتبقن ما يسؼط مـ ورق الشجر، فنذا أصابت مَلئؽة يف 

كان اإلمام أحؿد يؼقيف: « أحدكؿ طرجة بلرض فَلة فؾقـاد: يا طباد اهلل أطقـقين

 «..«.مسائؾ ابـف»ٕكف قد طؿؾ بف، كؿا مر يف 

والحديث طـدي معؾقل بالؿخالػة، وإرجح أكف مقققف، ولقس : »وقال

ؿؽـ الؼطع بلهنا يف حؽؿ الؿرفقع: ٓحتؿال أن يؽقن هق مـ إحاديث التل ي

 .(2)«ابـ طباس تؾؼاها مـ ُمسؾؿة أهؾ الؽتاب، واهلل أطؾؿ

[195]   

حبقب بـ أبل ثابت طؾك جَللة قدره، قال الحافظ يف ترجؿتف يف »

، يف صبؼات الؿدلسقـ، يف الطبؼة «كان كثقر اإلرسال والتدلقس«: »التؼريب»

َمـ أكثر مِـ التدلقس فؾؿ يحتج إئؿة مـ أحاديثفؿ إٓ الثالثة. والطبؼة الثالة: 

 «.بؿا صرحقا فقف بالسؿاع...

                                           

 (.656( حديث: )221 -1/222( )2)
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تابعل مشفقر يؽثر التدلقس، وصػف بذلؽ » :-ابـ حجر-( 23وقال )ص

َراُقْطـِل، وغقرهؿا، وكؼؾ أبق بؽر بـ طقاش طـ إطؿش طـف أكف  ابـ خزيؿة، والدَّ

 «.ت أن رويتف طـؽلق أن رجًَل حدثـل طـؽ ما بالق»كان يؼقل: 

 .(2)اكتفك« فؿثؾف ٓ يحتج بروايتف إٓ إذا صرح بالتحديث...» قال األَْلَباكِل:

[196]   

ذكر ابـ أبل حاتؿ: (: »1/219« )الؿختارة»قال الضقاء الؿؼدسل يف »

 «.سعقد بـ السائب الطائػل يروي طـ طبد الؿؾؽ بـ أبل زهقر..

بـ الؿسقب الؿذكقر يف السـد، سعقد بـ السائب هق سعقد » قال األَْلَباكِل:

بدلقؾ ابـ أبل حاتؿ ذكر أكف يروي طـ شقخف يف هذا السـد طبد الؿؾؽ بـ أبل 

(، ولؿ 1/1/152زهقر، وابـ أبل حاتؿ ذكر ذلؽ يف ترجؿة طبد الؿؾؽ هذا )

 .(1)«يذكر فقف جرًحا وٓ تعديًَل..

[197]   

ث وقد صحح الحدي»(: 5/2:9« )كقؾ األوصار»يف  $ققل الشقكاين »

وقال: ما طؾؿـا أحًدا صعـ  -«ٓ بلس بؼضاء شفر رمضان مػرًقا»يعـل حديث: -

 اكتفك.« يف سػقان بـ بشر!

                                           

 (.669( حديث: )1/229-210( )2)
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ففق تصحقح قائؿ طؾك حجة ٓ تساوي سؿاطفا! فنن كؾ راو » قال األَْلَباكِل:

ففؾ يؾزم مـ « ما طؾؿـا أحًدا صعـ فقف!»مجفقل طـد الؿحدثقـ يصح أن يؼال فقف: 

 الؿجفقل؟! الؾفؿ ٓ، وإهنا لزلة مـ طالؿ يجب اجتـاهبا.ذلؽ تصحقح حديث 

مـ كان طؾقف مـ رمضان » وأما حديث أبل هريرة الؿؼابؾ لفذا فؾػظف:

، ولؽـف حسـ اإلسـاد طـدي، تبًعا ٓبـ الؼطان، وابـ «شلء فؾقسرده، وٓ يؼطعف

 .(2)«إحاديث الصحقحة»الرتكؿاين، ولذلؽ أوردتف يف 

[198]   

أبق حريز يروي طـ الزهري »(: 2/456« )الضعػاء»يف قال ابـ ِحبَّان 

 .(1)«العجائب

[199]   

َراُقْطـِل، فؼال أبق حاتؿ: » شعقب بـ صؾحة، تبايـ فقف رأي أبل حاتؿ والدَّ

َراُقْطـِل: «ٓ بلس بف»  .(1)«مرتوك»، وقال الدَّ

[211]   

اب، كؿا قال اإلمام أحؿد، وقال ابـ الؿديـل، وابـ » القاقدي، وهق كذَّ

                                           

 (.696( حديث: )1/216-217( )2)
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 «.يضع الحديث»وأبق حاتؿ، والـََّسائِل: راهقيف، 

وما سبؼ مـ أققال إئؿة يف القاقدي جرح مػسر ٓ خػاء، فَل تؾػت بعد 

( 12-27)ص« طققن إثر»ذلؽ إلك محاولة ابـ سقد الـاس يف مؼدمة كتابف 

الؿدافعة طـف اطتؿاًدا مـف طؾك تقثقؼ مـ وثؼف مؿـ لؿ يتبقـ لف حؼقؼة أمره، وٓ 

والقاقدي طـدكا حسـ »بـ الفؿام معربًا طـ رأي الحـػقة فقف: إلك ققل ا

ة الؽقثري )!( يف «الحديث تعؾقؼف طؾك ققاطد يف طؾقم »، كؿا كؼؾف الشقخ أبق غدَّ

(، بؿـاسبة ققل التفاين هذا يف صدد رده طؾك ققل 199لؾتفاكقي )ص« الحديث

ققاه ووثؼف،  وقد تعصب مغؾطاي لؾقاقدي فـؼؾ كَلم مـ«: »الػتح»الحافظ يف 

وسؽت طـ ذكر مـ وهاه واهتؿف، وهؿ أكثر طدًدا، وأشد إتؼاًكا، وقد أسـد 

 «.البقفؼل طـ الشافعل أكف كذبف

فَل تغرت هبمٓء الذيـ مالقا إلك تقثقؼف، فنهنؿ »(: 257)ص $وقال 

م طؾك  ر مؼدَّ خالػقا الؼاطدة الؿتػؼ طؾقفا طـد الؿحدثقـ: أن الجرح الؿػسَّ

 «.التعديؾ

د كتابة ما سبؼ رأيت لؾشقخ زاهد الؽقثري كَلًما حسـًا حقل جرح وبع

اكػرد بروايتف (: »99-92القاقدي، اتبع سبقؾ إئؿة، فؼد قال يف مؼآتف )ص

ابقن «: الضعػاء»مـ كذبف جؿفرة أئؿة الـؼد بخط طريض، فؼال الـََّسائِل يف  الؽذَّ

 «.بالؿديـة...أربعة: القاقدي  ملسو هيلع هللا ىلصالؿعروفقن بالؽذب طؾك رسقل اهلل 

ومـ الغرائب أن يغرت بتقثقؼ القاقدي بعض متعصبة » قال األَْلَباكِل:
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الشافعقة، وما سبب ذلؽ إٓ غؾبة إهقاء، والجفؾ هبذا العؾؿ طؾك كثقر مـ 

الؽتاب: كالدكتقر البقصل الذي اطتؿد طؾك روايات القاقدي، وصححفا يف 

 .(2)«..«فؼف السقرة»كتابف 

[211]   

البخاري ٓ يؼقل يف الراوي: مـؽر الحديث، إٓ إذا كان  مـ الؿعؾقم أن»

 «.متفًؿا طـده

أحاديث ذم الحبشة، والسقدان كؾفا » (::5)ص« الؿـار»قال ابـ الؼقؿ يف 

 .(1)(229)ص« مقضقطاتف»وأقره الشقخ مَل طؾل الؼاري يف «. كذب

[212]   

مـ قضك ٕخقف الؿسؾؿ حاجة كان لف مـ »وهذا حديث مقضقع، وهق »

رواه أبق كعقؿ، والخطقب، وهق سـد ضعقػ « كؿـ خدم اهلل طؿره إجر

الـقري، »مسؾسؾ بجؿاطة مـ الصقفقة ٓ تعرف أحقالفؿ يف الحديث، وهؿ 

 «.والسؼطل، والؽرخل

 أمقر مخالػة لؾشرع:« التاريخ»فػل ترجؿة األول مـ 

 كذر أن ٓ يؼعد طؾك إرض أربعقـ يقًما! وقد وىف فؾؿ يؼعد!.

                                           

 (.709( حديث: )1/295-297( )2)

 (.717( حديث: )1/257-258( )1)
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 أن يخرج لف سؿؽة وزن ثَلثة أرصال ٓ تزيد وٓ تـؼص، وإٓ صؾبف مـ اهلل

رمك بـػسف يف الػرات، فزطؿقا أن السؿؽة أخرجت لف طؾك ما أراد، فؼال لف الجـقد: 

، ففذا يدل طؾك أكف كان جاهًَل، أو أكف «كعؿ»لق لؿ يخرج كـت ترمل بـػسؽ؟ قال: 

 .(2)«عة وزًكاكان مـ غَلة الصقفقة الذيـ ٓ يؼقؿقن لـصقص الشري

[213]   

سؾقؿان بـ يزيد أبق الؿثـك الؼارئ، لؿ يقثؼف غقر ابـ ِحبَّان، وأورده يف »

( فتـاقض وقال: 1/252« )الضعػاء»(، وقد ذكره ابـ ِحبَّان يف 1/221« )الثؼات»

 «.يخالػ الثؼات يف الروايات، ٓ يجقز آحتجاج بف وٓ الرواية طـف إٓ لَلطتبار»

أما يف الؼراءة فثبت، وأما »الؼارئ الؿشفقر، قال الذهبل:  قالقن طقسك بـ مقـا

يف الحديث فقؽتب حديثف يف الجؿؾة، سئؾ طـف أحؿد بـ صالح الؿصري طـ حديثف 

 .$لؿ يقثؼف غقر ابـ ِحبَّان «. فضحؽ وقال: تؽتبقن طـ كؾ أحد؟!

طقسك بـ مقـا قالقن حديثف » (:4/369« )الؿجؿع»قال الَفْقَثِؿل يف 

 «.حسـ..

فػل كَلم أحؿد بـ صالح هذا إشارة إلك ضعػ هذا » قال األَْلَباكِل:

 .(1)«الرجؾ إلك درجة أكف ٓ يؽتب حديثف!

                                           

 (.751( حديث: )1/279-275( )2)

 (.762( حديث: )1/281( )1)



   
« السلسلت الضعيفت»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
109 

 

[214]   

قد يشؽؾ طؾك بعض الؼراء استغرابل أحقاًكا مـ اإلمام التِّْرمِذي يف »

، وجقاًبا طؾقف أققل: وجف ذلؽ أن جؿع «حديث غريب حسـ»إصَلقف لػظ: 

إكؿا يعـل يف اصطَلحف أكف حسـ لذاتف، « حسـ»و« غريب»التِّْرمِذي بقـ لػظتل 

، فنكف يعـل أكف «غريب»فؼط، دون لػظة  «حديث حسـ»بخَلف ما لق قال: 

ن إسـاده أفؼط، فنكؿا يعـل  «حديث غريب»، وبخَلف ما لق قال: «حسـ لغقره»

ضعقػ، ولذلؽ رجحت آستغراب فؼط: ٕن اإلرسال يـايف الحسـ لذاتف طـد 

 .(2)«ـ، ٓسقَّؿا إذا كان يف اإلسـاد جفالة، فاحػظ هذا، فنكف هامالؿحدثق

[215]   

فالتؿسؽ بظاهر الـصقص دون تلويؾ أو تعطقؾ هق مذهب السؾػ »

 .(1)«الصالح، وإئؿة إربعة وغقرهؿ، ٓ يرغب طـف إٓ كؾ هالؽ

[216]   

 «.الضعػاء»ويف « الثؼات»فلورده يف  $شقبة بـ كعامة، تـاقض ابـ ِحبَّان »

يروي طـ أكس ما ٓ يشبف حديثف، وطـ غقره » (:2/469ابـ ِحبَّان ) قال

 .(1)«مـ الثؼات ما يخالػ حديث إثبات، ٓ يجقز آحتجاج بف

                                           

 (.765( حديث: )1/285( )2)

 (.770( حديث: )1/289( )1)

 (.801) ( حديث:1/121( )1)
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[217]   

لرباط يقم يف سبقؾ »(، وهق: 1/275رواه ابـ ماجف )« حديث مقضقع»

اهلل مـ وراء طقرة الؿسؾؿقـ محتسًبا مـ غقر شفر رمضان أطظؿ أجًرا مـ طبادة 

 «.ئة سـة... الحديثما

( بعد أن طزاه ٓبـ ماجف: 1/252« )الرتغقب»قال الحافظ الؿـذري يف 

وآثار القضع ضاهرة طؾقف، وٓ طجب، فراويف طؿر بـ صبقح الخراساين، ولقٓ »

 «.أكف يف إصقل لؿا ذكرتف

طـ الحافظ ابـ « حاشقتف طؾك ابـ ماجف»وكؼؾ أبق الحسـ السـدي يف 

خؾؼ هبذا الحديث أن يؽقن مقضقًطا: لؿا فقف مـ الؿجازفة، أ»كثقر، أكف قال: 

ابقـ الؿعروفقـ بقضع الحديث  .(2)«وٕكف مـ رواية طؿر بـ صبقح أحد الؽذَّ

[218]   

وآضطراب طَلمة طؾك أن الراوي لؿ يضبط حػظ الحديث، ولذلؽ »

ِعقػ يف طؾؿ الؿصطؾح  «.كان الؿضطرب مـ أقسام الحديث الضَّ

هب، وطبد اهلل بـ الؿبارك، وهؿا مؿـ سؿعا مـ ابـ وطبد اهلل بـ و»... 

َلِفقَعة قبؾ احرتاق كتبف، فذلؽ يدل طؾك أن آضطراب مـف، وأكف قديؿ لؿ 

 .(1)«يعرض لف بعد احرتاق الؽتب، واهلل أطؾؿ

                                           

 (.816( حديث: )1/119-115( )2)

 (.818( حديث: )1/116( )1)
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[219]   

 «.ما أكرم الـساء إٓ كريؿ، وٓ أهاهنـ إٓ لئقؿ» حديث:

« قائد الؿـتخبةالػ»رواه الشريػ أبق الؼاسؿ طؾل الحسقـل يف 

هذا حديث غريب.. ٓ أطؾؿف رواه إٓ »(، وقال الشريػ: 28/156/1)

 «.إبراهقؿ بـ محؿد بـ أبل يحقك إسؾؿل

اب طؾك اإلمام » قال األَْلَباكِل: ومـ الغرائب أن يخػك حال هذا الؽذَّ

الشافعل، وهق مـ شققخف! ولعؾ سبب ذلؽ ما قال ابـ ِحبَّان: إكف كان يجالسف 

اثتف، ويحػظ طـف حػظ الصبل، والحػظ يف الصغر كالـؼش يف الحجر، يف حد

فؾؿا دخؾ مصر يف آخر طؿره، وصـػ الؽتب الؿبسقصة احتاج إلك إخبار، 

 .(2)«ولؿ تؽـ معف كتب فلكثر طـف، وربؿا كـك طـف، وٓ يسؿقف يف كتبف

[211]   

ب سؿعت طبد اهلل بـ أحؿد بـ سقادة أبا صالب يؼقل: َقؾَ  قال ابـ سعقد:

أهؾ الشام اسؿ محؿد بـ سعقد الزكديؼ طؾك مائة اسؿ وكذا وكذا اسًؿا، قد 

 «.جؿعتفـ يف كتاب، وهق الذي أفسد كثقًرا مـ حديثفؿ

(: 1/286« )الؿقضح»وهذه فائدة هامة مـ كَلم الحافظ الخطقب يف »

                                           

 (.895( حديث: )1/192( )2)
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أن أبا ققس هذا هق محؿد بـ سعقد الؿصؾقب، وبذلؽ جزم ابـ أبل حاتؿ يف 

 .(2)(9/916« )عديؾالجرح والت»

[211]   

محؿد بـ بؽار روى طـ محؿد بـ الػضؾ بـ  «:الؿقزان»قال الذهبل يف »

الحج جفاد، »ططقة طـ سالؿ إفطس طـ سعقد بـ جبقر طـ ابـ طباس يرفعف: 

 «.، قال ابـ حزم: ابـ بؽار، وابـ الػضؾ مجفقٓن«والعؿرة تطقع

روف بالرواية طـ سالؿ ففذا يدل طؾك أن ابـ الػضؾ مع» قال األَْلَباكِل:

، بؾ  ًٓ إفطس، وقد خػل طؾك الذهبل أن ابـ بؽار هق ابـ الريان، ولقس مجفق

 .(1)«..«صحقحف»هق ثؼة مـ رجال مسؾؿ يف 

[212]   

يؽره «: إذكار»قال الـقوي يف »...  (:2/98« )الملل»قال السققصل يف 

، فنن قزح ققس قزح :ٓ تؼقلقا»أن يؼال: ققس قزح، واستدل هبذا الحديث: 

 «.، وهذا يدل طؾك أكف غقر مقضقع«شقطان...

وهذا تعؼب يغـل حؽايتف طـ رده: ٕن الحديث يف  :$قال األَْلَباكِل 

مـ هذه الطريؼ التل فقفا ذلؽ الفالؽ الؿتػؼ طؾك تضعقػف، فؿثؾف ٓ « الحؾقة»

                                           

 (.898( حديث: )199- 1/191( )2)

 (.851( حديث: )1/197( )1)
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ا، فؽقػ يستدل بف طؾك حؽؿ شرطل، وهق  يؽقن حديثف إٓ ضعقًػا جدًّ

بؾ ٓ يجقز آستدٓل بف طؾقف، ولق فرض أكف ضعقػ فؼط: ٕن  الؽراهة؟!

ِعقػ اتػاًقا، وما أرى الـقوي  أيت  $إحؽام الشرطقة ٓ تثبت بالحديث الضَّ

ِعقػ يف »إٓ مـ ِقبؾ تؾؽ الؼاطدة الخاصئة التل تؼقل:  يعؿؾ بالحديث الضَّ

ؼدمة كتابـا وهل قاطدة غقر صحقحة، كؿا أثبتُّ ذلؽ يف م«. فضائؾ إطؿال!

 .(2)«تؿام الؿـة»

[213]   

قد أخؾَّ بشرصف الذي كص طؾقف يف أول الؽتاب، وهق  $والسققصل »

اع. وهذا يدل طؾك تساهؾ السققصل طػا اهلل  اب أو وضَّ أكف صاكف طؿا تػرد بف كذَّ

 .(1)«طـف!

[214]   

ما يذكر يف بعض كتب التػسقر، وغقرها أكف تؽؾؿ يف الؿفد أيًضا إبراهقؿ، »

، ملسو هيلع هللا ىلصؿد صؾك اهلل طؾقفؿ أجؿعقـ، فؾقس لف أصؾ مسـد إلك الـبل ويحقك، ومح

 .(1)«فاطؾؿ ذلؽ

                                           

 (.871( حديث: )1/169( )2)

 (.875( حديث: )1/167( )1)

 (.882( حديث: )1/171( )1)
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[215]   

حقـ بعثف إلك القؿـ قال لف: كقػ تؼضل إذا  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل » حديث معاذ:

 «.طرض لؽ قضاء؟ قال: أقضل بؿا يف كتاب اهلل...

ٓ يصح، وٓ يعرف إٓ (: »1/2/75« )التاريخ»يف  قال البخاري:

 «.مرسًَل 

يعـل أن الصقاب أكف طـ أصحاب معاذ بـ جبؾ، لقس فقف: » ْلَباكِل:قال األَ 

َراُقْطـِل يف (: »902)ص« التؾخقص»قال الحافظ يف «. طـ معاذ» «: العؾؾ»وقال الدَّ

ٓ يصح، وإن كان الػؼفاء «: »العؾؾ الؿتـاهقة»قال ابـ الجقزي يف «. والؿرسؾ أصح

 «.كان معـاه صحقًحاكؾفؿ يذكروكف يف كتبفؿ، ويعتؿدون طؾقف، وإن 

اطؾؿ أين »قال ابـ صاهر يف تصـقػ لف مػرد يف الؽَلم طؾك هذا الحديث: 

فحصت طـ هذا الحديث يف الؿساكقد الؽبار والصغار، وسللت طـف مـ لؼقتف مـ 

قال: وأقبح ما «. أهؾ العؾؿ بالـؼؾ، فؾؿ أجد غقر صريؼقـ: وكَلهؿا ٓ يصح

والعؿدة يف هذا الباب «: »أصقل الػؼف» رأيت فقف ققل إمام الحرمقـ يف كتاب

وهذه زلة، ولق كان طالًؿا بالـؼؾ لؿا ارتؽب هذه »، قال: «طؾك حديث معاذ

قؾت: أساء إدب طؾك إمام الحرمقـ، »ورد طؾقف الحافظ بؼقلف: «. الجفالة

 .(2)«وكان يؿؽـ أن يعرب بللقـ مـ هذه العبارة...

                                           

 (.882( حديث: )1/171-175( )2)
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[216]   

ريػ، فرتاه يعتد بتقثقؼ ابـ ِحبَّان مـ تَلطب الؽقثري يف هذا العؾؿ الش»

ِعقػة»( يف 882حقث كان لف هقى يف ذلؽ: كحديث ) ، وٓ يعتد بف حقـ «الضَّ

 «.وغقره« إوطال»يؽقن هقاه طؾك كؼقضف: كحديث: 

شروط »(، و109)ص« مؼآت الؽقثري»وقال يف بعض تعؾقؼاتف، كؿا يف 

مـ لؿ يطؾع طؾك « الثؼات»(: بلن ابـ ِحبَّان يذكر يف 95)ص« إئؿة الخؿسة

جرح فقف، فَل يخرجف ذلؽ طـ حد الجفالة طـد أخريـ، وقد رد شذوذ ابـ 

 .(2)«لسان الؿقزان»ِحبَّان هذا يف 

[217]   

إن كقن شعبة معروًفا بالتشدد يف الرواية ٓ يستؾزم أن يؽقن كؾ شقخ مـ »

 لؽ:شققخف ثؼة، بؾ مـ فققفؿ، فؼد وجد يف شققخف جؿع مـ الضعػاء، ومـ ذ

إبراهقؿ بـ مسؾؿ الفجري. أشعث بـ سقار. ثابت بـ هرمز. جابر 

 .(1)«الجعػل. داود بـ يزيد إودي. وغقرهؿ

[218]   

جاء »( بنسـاد صحقح طـ زيد الؿـؼري قال: 2/50حديث أخرجف الدرامل )

                                           

 (.882( حديث: )1/181( )2)

 (.882( حديث: )1/181( )1)
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رجؾ يقًما إلك ابـ طؿر فسللف طـ شل ٓ أدري ما هق؟ فؼال لف ابـ طؿر: ٓ تسلل 

 «. سؿعت طؿر بـ الخطاب يؾعـ مـ سلل طؿا لؿ يؽـطؿا لؿ يؽـ، فنين

وزيد هق والد حؿاد بـ زيد بـ درهؿ إزدي الحافظ، وقد وثؼف ابـ 

 «.ِحبَّان، وروى طـف ابـاه حؿاد هذا، وسعقد

ولذلؽ كان مؿا أخذه إئؿة طؾك أبل حـقػة » (:398)ص $وقال 

، ثؿ قؾده أتباطف طؾك فرضف الؿسائؾ التل ٓ تؼع أو لؿا تؼع، وجقابف طؾقفا $

 ذلؽ، فشحـقا كتبفؿ العديدة هبا.

لذا قال ابـ طبد الرب يف )باب ما جاء يف ذم الؼقل يف ديـ اهلل بالرأي والظـ 

والؼقاس طؾك غقر أصؾف، وطقب اإلكثار مـ الؿسائؾ دون اطتبار( مـ كتابف 

ؾؿ هق أط»وسئؾ رقبة بـ مصؼؾة طـ أبل حـقػة؟ فؼال: (: »1/295« )الجامع»

 .(2)«بؿا لؿ يؽـ، وأجفؾفؿ بؿا قد كان

[219]   

لؾؿدطق طبد الحسقـ الؿقسقي الشقعل، محشق « الؿراجعات»وكتاب »

ِعقػة والؿقضقطة يف فضؾ طؾل  ، مع كثقر مـ الجفؾ هبذا العؾؿ ڤبإحاديث الضَّ

اء، والتضؾقؾ طـ الحؼ القاقع، بؾ والؽذب  الشريػ، والتدلقس طؾك الؼرَّ

 .(1)«الصريح

                                           

 (.881( حديث: )1/187( )2)

 (.891( حديث: )1/197( )1)
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[221]   

ٓ يؼقيف، كؿا « الضعػاء»اج البخاري لؾطريؼ القاهل ٓسقَّؿا يف كتابف إخر»

 .(2)«هق بدهل

[221]   

« كسخ إضحك كؾ ذبح...»استدل بعض الحـػقة هبذا الحديث القاهل: »

الحديث، طؾك كسخ مشروطقة العؼقؼة، فنلك اهلل الؿشتؽك مـ غػؾة الـاس طـ 

ِعقػةإحاديث الصحقحة، وتؿسؽفؿ بإحاديث القاهقة   .(1)«والضَّ

[222]   

 «.ٓ يصح يف إصقط حديث مرفقع»

«. مقققف«: »الؽرسل مقضع الؼدمقـ، ولف أصقط كلصقط الرحؾ» حديث:

 .(1)(1/21« )تػسقر ابـ كثقر»

[223]   

يا طؿ، واهلل لق وضعقا الشؿس يف يؿقـل، والؼؿر يف يساري، : »حديث

 «.ضعقػ«: »كتفطؾك أن أترك هذا إمر حتك يظفره اهلل أو أهؾؽ فقف ما تر

                                           

 (.897( حديث: )1/102( )2)
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وقد وجدت لؾحديث صريًؼا أخرى بسـد حسـ، لؽـ » (:422وقال )ص

ما أكا بلقدر طؾك أن أدع لؽؿ ذلؽ طؾك أن تستشعؾقا لل مـفا شعؾة، يعـل »بؾػظ: 

 .(2)«الشؿس

[224]   

وقد روي يف قصة هاروت » (:2/366« )تػسقره»قال ابـ كثقر يف 

ي، والحسـ البصري، وماروت طـ جؿاطة مـ التابعقـ: كؿجاهد، والسُّ  دِّ

وقتادة، وأبل العالقة، والزهري، والربقع بـ أكس، ومؼاتؾ بـ حقان، وغقرهؿ، 

وقصفا خؾؼ مـ الؿػسريـ مـ الؿتؼدمقـ والؿتلخريـ، وحاصؾفا راجع يف 

تػصقؾفا إلك أخبار بـل إسرائقؾ، إذ لقس فقفا حديث مرفقع صحقح متصؾ 

طؼ طـ الفقى، وضاهر سقاق الؼرآن اإلسـاد إلك الصادق الؿعصقم الذي ٓ يـ

إجؿال الؼصة مـ غقر بسط وٓ إصـاب، فـحـ كممـ بؿا ورد يف الؼرآن طؾك ما 

 «.أراده اهلل تعالك، واهلل أطؾؿ بحؼقؼة الحال

وقد زطؿت امرأة مـ أهؾ دومة الجـدل أهنا رأهتؿا » قال األَْلَباكِل:

وهؿا يف هذه الحال.. يف معؾؼقـ بلرجؾفؿا ببابؾ، وأهنا تعؾؿت مـفؿا السحر 

-1/166« )تػسقره»، رواها ابـ جرير يف ڤقصة صقيؾة حؽتفا لعائشة 

( بنسـاد حسـ طـ طائشة، لؽـ الؿرأة مجفقلة، فَل يقثؼ بخربها، وقد 167

                                           

 (.909( حديث: )1/120-122( )2)
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 .(2)«إكف أثر غريب، وسقاق طجقب(: »2/160قال ابـ كثقر )

[225]   

ل، ويؼقل: جابر بـ يزيد الجعػل متفؿ بالؽذب، وكان يممـ برجعة طؾ»

 .(1)«إكف دابة إرض الؿذكقرة يف الؼرآن!

[226]   

( طـ سعد بـ طبد اهلل بـ سعد طـ أبقف طـ 1/919: رواه الحاكؿ )حديث

رجًَل قرأ فَؾحـ، فؼال رسقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصسؿع رسقل اهلل »قال: ڤ أبل الدرداء 

 «.: أرشدوا أخاكؿملسو هيلع هللا ىلص

 .(1)«ضعقػ، صححف الحاكؿ، ووافؼف الذهبل» قال األَْلَباكِل:

[227]   

(، وغقرهؿا، 2068بشرح الػتح(، وأبق داود ) 1/126روى البخاري )»

إن أول جؿعة جؿعت يف اإلسَلم بعد جؿعة جؿعت يف »طـ ابـ طباس قال: 

بالؿديـة لجؿعة جؿعت بـ)جقثاء( قرية مـ قرى  ملسو هيلع هللا ىلصمسجد رسقل اهلل 

 وترجؿ البخاري، وأبق داود«. قرية مـ قرى طبد الؼقس»ويف رواية: «. البحريـ
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 .(2)«بـ)باب الجؿعة يف الؼرى(

[228]   

: تعؾقًؼا طؾك ققل الذهبل: «طدم الجرح ٓ يستؾزم التقثقؼ، كؿا ٓ يخػك»

 .(1)«ما طؾؿُت فقف جرًحا»

[229]   

مـؽر هبذا «: »ٓ يشربـ أحد مـؽؿ قائًؿا، فؿـ كسل فؾقستؼلء: »حديث

(، وفقف: طؿر بـ حؿزة، 222-6/220« )صحقحف»: أخرجف مسؾؿ يف «الؾػظ

احتج بف مسؾؿ فؼد ضعػف اإلمام أحؿد، وابـ َمِعقـ، والـََّسائِل، وغقرهؿ، وإن 

«: التؼريب»قال الحافظ يف «. الضعػاء»، وذكره يف «الؿقزان»وأورده الذهبل يف 

 «.ضعقػ»

وقد صح الـفل يف غقر ما حديث، لؽـ بغقر هذا الؾػظ، وفقف إمر 

 .(1)ؿستـؽر مـ الحديثبآستؼاء لؽـ لقس فقف ذكر الـسقان، ففذا هق ال

[231]   

يف « الؿجروحقـ»وإكـل حصؾت طؾك كسخة مـ كتاب ابـ ِحبَّان الؼقؿ 
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(، فؾؿ أر فقف راوًيا واحًدا جرحف بالجفالة حتك أن! ففذا 2969مقسؿ الحج )

 .(2)يمكد أن الجفالة طـده لقست جرًحا

[231]   

ك خَلف وكثقًرا ما يؼع الحاكؿ يف مثؾ هذا القهؿ، ويتبعف طؾقف الذهبل، طؾ

ما يظـ بف، فقصححان أحاديث شريؽ طؾك شرط مسؾؿ، وهل ٓ تستحؼ 

 .(1)التحسقـ: فضًَل طـ التصحقح، فؽقػ طؾك شرط مسؾؿ؟!

[232]   

 مـ وكذا كذا بف عؾفُ  يغسؾفا، لؿ جـابة مـ شعرة مقضع ترك مـ» حديث

 «.الـار

 اختَلف وسبب »...(: 2/217« )سبؾ السَلم»يف  $الصـعاين قال 

 فؿـ طؿره، آخر يف اختؾط السائب بـ ططاء أن وتضعقػف: تصحقحف يف إئؿة

 فروايتف اختَلصف بعد طـف روى ومـ صحقحة، طـف فروايتف اختَلصف قبؾ طـف روى

 طؾ وحديث ضعقػة، طـف
ٍّ
 فؾذا بعده، أو آختَلط قبؾ رواه هؾ اختؾػقا: هذا ل

 حتك وتضعقػف تصحقحف طؾك الققػ والحؼ وتضعقػف، تصحقحف يف اختؾػقا

 .(1)«فقف الحال يتبقـ
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 «.بقاكف يليت كؿا ريب، بَل الصقاب هق وهذا» :$قال األلباين 

[233]   

ًٓ  $والضقاء » متساهؾ يف التصحقح كالحاكؿ، وإن كان هق أحسـ حا

 .(2)«$مـف، كؿا شفد بذلؽ ابـ تقؿقة 

[234]   

فقجب فقف -أقرب الؿذاهب إلك الصقاب التػريؼ بقـ غسؾ الحقض 

 .(1)سؾ الجـابة، فَل يجب الـؼضوبقـ غ -كؼض الشعر

[235]   

وتـاقض فقف ابـ  (:::2/2« )الؿجروحقـ»ثبقت بـ كثقر الضبل، ذكره يف 

 .(1)«الضعػاء»، وذكره يف «الثؼات»ِحبَّان، فذكره يف 

[236]   

-ومـ الغرائب أن يذكر هذا الحؽؿ القارد يف هذا الحديث الباصؾ »

يف  -«ؿس والؼؿرهنك أن يبقل الرجؾ وفرجف باد إلك الش»يعـل حديث: 

مـار »(، و16 - 2/15ٓبـ قدامة )« الؿؼـع»بعض كتب الحـابؾة مثؾ 
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ويف حاشقة إول «! تؽريًؿا لفؿا»(، وقال هذا معؾًَل: 2/29ٓبـ ضقيان )« السبقؾ

 «!ٕكف روي أن معفؿا مَلئؽة، وأن أسؿاء اهلل مؽتقبة طؾقفا»مـفؿا: 

 السـة، وكؿ كـت أود أن ٓ : وهذا التعؾقؾ مؿا ٓ أطرف لف أصًَل يفقؾت

الذي هق أقرب  $يذكر مثؾ هذا الحؽؿ وتعؾقؾف يف مذهب اإلمام أحؿد 

الؿذاهب إلك السـة، ولؽـ ما كؾ ما يتؿـك الؿرء يدركف، فؼد أصاب مذهبف مـ 

بعض أتباطف كحق ما أصاب الؿذاهب إخرى مـ الؿؾحؼات، والبدطات، 

 .(2)«رجقع إلك السـة الصحقحةولذلؽ كان لزاًما طؾك جؿقع إتباع ال

[237]   

: خطل مبـل طؾك «ثبت سؿاع طراك طـ طائشة طـد مسؾؿ» إن ققل الؼائؾ:

خطل، وذلؽ ٕكف لقس طـد مسؾؿ ما زطؿف مـ سؿاع طراك طـ طائشة، وإكؿا ذكر 

( حديث طراك طـ 8/18« )صحقحف»الشقخ ابـ دققؼ العقد أن مسؾًؿا أخرج يف 

الحديث، ولقس فقف السؿاع، كؿا « ابـتقـ...جاءتـل مسؽقـة تحؿؾ »طائشة: 

ترى، ولق فرضـا أن طراًكا سؿع مـ طائشة بعض إحاديث فَل يؾزم مـ ذلؽ أكف 

سؿع مـفا كؾ حديث يروى مـ صريؼف طـفا: ٓحتؿال ثبقت السـد بذلؽ طـف، 

وأكثر الروايات لؿ يؼع فقفا تصريح طراك بالسؿاع مـ طائشة، وإكؿا وقع يف 

 «.بـ طاصؿ، وهق ضعقػرواية طؾل 
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أكؽر أحؿد ققل مـ قال: طـ طراك سؿعت  قال إبراهقؿ بـ الحارث:

 «.طراك مـ أيـ سؿع مـ طائشة؟!»طائشة، وقال: 

إكؿا هق طراك طـ طروة طـ طائشة، ولؿ » وقال أبق صالب طـ أحؿد:

 «.يسؿع طراك مـفا

مرسؾ طراك بـ » (:215-214)ص« الؿراسقؾ»وذكر ابـ أبل حاتؿ يف 

 .(2)«الؽ، مـ أيـ سؿع مـ طائشة؟! إكؿا يروي طـ طروة..م

[238]   

الحديث: ...« -يعـل الؿـل-إكؿا هق بؿـزلة الؿخاط والبزاق : »حديث

 «.مـؽر مرفقًطا»

بقان أن رفعف وهؿ، والصقاب الققػ، وإن كان ما » (:473وقال )ص

تضؿـف مـ الحؽؿ طؾك الؿـل بالطفارة هق الصقاب، وحسبـا بذلؽ جزم ابـ 

بلكف بؿـزلة الؿخاط والبصاق، وٓ يعرف لف مخالػ مـ الصحابة، ڤ باس ط

وٓ ما يعارضف مـ الؽتاب والسـة، وقد حؼؼ الؼقل يف الؿسللة ابـ ققؿ الجقزية 

« مـاضرة بقـ فؼقفقـ يف صفارة الؿـل وكجاستف»تحت طـقان: « بدائع الػقائد»يف 

(1/229-216)(1). 
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[239]   

الػطر مؿا دخؾ، ولقس »ؾصائؿ، قال: ابـ طباس يف الحجامة ل: »حديث

رواه ابـ أبل شقبة طـ وكقع «. مؿا خرج، والقضقء مؿا خرج، ولقس مؿا دخؾ

(، وقد طؾؼف 9/292« )الػتح»طـ إطؿش طـ أبل ضبقان، ذكره الحافظ يف 

 .(2)«مجزوًما بف مؼتصًرا طؾك الشطر إول مـف« صحقحف»البخاري يف 

[241]   

كان يعتؿد طؾك العصا أو الؼقس وهق طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصإكف لؿ يرد يف حديث أكف »

 ملسو هيلع هللا ىلصإكف ٓ يحػظ طـ الـبل »الؿـرب، فَل يصح آطرتاض طؾك ابـ الؼقؿ يف ققلف: 

بعد اتخاذه الؿـرب أكف كان يرقاه بسقػ وٓ ققس وغقره، بؾ الظاهر مـ تؾؽ 

 .(1)، واهلل أطؾؿ«إحاديث آطتؿاد طؾك الؼقس إذا خطب طؾك إرض

[241]   

إكؿا هنك طـ »يف حؽؿ الؿرفقع. وققلف: « هنك طـ كذا» ققل الصحابل:

شلء آخر. إول: الـفل، وهق يف حؽؿ الؿرفقع. وأخر: هق تعؾقؾ « كذا

 .(1)الـفل، ففق مقققف
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[242]   

مـ السـة يف الصَلة الؿؽتقبة إذا هنض الرجؾ يف الركعتقـ إولققـ أن ٓ »

 .(2)«ضعقػ«. »عيعتؿد طؾك إرض إٓ أن يؽقن شقًخا كبقًرا ٓ يستطق

[243]   

أو ٓ يجد أحدكؿ ثَلثة أحجار: حجريـ لؾصػحتقـ، وحجًرا : »حديث

َراُقْطـِل ) .«لؾؿسربة ( مـ صريؼ أبل بـ 2/229(، والبقفؼل )12أخرجف الدَّ

العباس بـ سفؾ الساطدي طـ أبقف طـ سفؾ بـ سعد الساطدي قال: سئؾ 

«. إسـاده حسـ»َراُقْطـِل: قال الدَّ «. طـ آستطابة، فؼال... فذكره ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 «.حديث حسـ(: »1/987« )إطَلم الؿققعقـ»قال ابـ الؼقؿ يف 

 «.حديث ضعقػ» قال األَْلَباكِل:

فنن ُأَبقًّا هذا وقد تػرد هبذا الحديث مجروح لؿ يقثؼف أحد، قال ابـ »

َمِعقـ: ضعقػ، وقال أحؿد: مـؽر الحديث. وقال البخاري: لقس بالؼقي، وقال 

، «حجران لؾصػحتقـ..»ل: لف أحاديث ٓ يتابع طؾك شلء مـفا، ومـفا: العؼقؾ

 (، ولؿ يذكر فقف جرًحا وٓ تعديًَل.2/2/190وأورده ابـ أبل حاتؿ )

قؾت: أبل وإن لؿ يؽـ بالثبت ففق حسـ » «:الؿقزان»قال الذهبل يف 

 «.الحديث
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عد تصريح وهذا مؿا ٓ وجف لف طـدي بعد ثبقت ضعػف. وب» قال األَْلَباكِل:

البخاري كػسف بلكف لقس بالؼقي، ٓسقَّؿا وهق لؿ يخرج لف إٓ حديًثا واحًدا لقس فقف 

كان »، ولػظف: ملسو هيلع هللا ىلصتحريؿ، وٓ تحؾقؾ، وٓ كبقر شلء، وإكؿا هق يف ذكر خقؾ الـبل 

، ومع ذلؽ لؿ يتػرد بف، بؾ تابعف أخقه طبد «فرس يؼال لف: الؾحقػ ملسو هيلع هللا ىلصلؾـبل 

 .(2)اكتفك« 95-6/99« )الػتح»ذكر الحافظ يف  الؿفقؿـ طـد ابـ مـده، كؿا

[244]   

حديث رد الشؿس لعؾل » (:5/295« )مـفاج السـة»يف  $قال ابـ تقؿقة 

قد ذكره صائػة: كالطحاوي، والؼاضل طقاض، وغقرهؿا، وطدوا ذلؽ مـ معجزات 

، لؽـ الؿحؼؼقن مـ أهؾ العؾؿ والؿعرفة بالحديث يعؾؿقن أن هذا ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 اهـ.«..« الؿقضقطات»ع، كؿا ذكره ابـ الجقزي يف الحديث كذب مقضق

فنذا كاكت هذه الؼصة يف خقرب »..  (::29-5/296) $وقال ابـ تقؿقة 

يف الربية قدام العسؽر، والؿسؾؿقن أكثر مـ ألػ وأربعؿائة، كان هذا مؿا يراه 

العسؽر ويشاهدوكف، ومثؾ هذا مؿا تتقفر الفؿؿ والدواطل طؾك كؼؾف، فقؿتـع أن 

رد بـؼؾف القاحد وآثـان، فؾق كؼؾف الصحابة لـؼؾف مـفؿ أهؾ العؾؿ، كؿا كؼؾقا يـػ

أمثالف، لؿ يـؼؾف الؿجفقلقن الذيـ ٓ ُيعرف ضبطفؿ وطدالتفؿ، ولقس يف جؿقع 

أساكقد هذا الحديث إسـاد واحد يثبت ُتعؾؿ طدالة كاقؾقف وضبطفؿ، وٓ يعؾؿ 
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ـ كتب الحديث الؿعتؿدة، وٓ اتصال إسـاده... وهذا الحديث لقس يف شلء م

 .(2)اهـ« رواه أهؾ الســ، وٓ الؿساكقد، بؾ اتػؼقا طؾك تركف، واإلطراض طـف

[245]   

الشؿس أن تتاخر ساطة مـ الـفار، فتلخرت ساطة  ملسو هيلع هللا ىلصأمر الـبل : »حديث

 «.ضعقػ«. »مـ الـفار

بعد أن ذكر أكف طـد العؾؿاء مؿـ « ترجؿة أبل الزبقر»قال الذهبل يف 

طدة أحاديث مؿا لؿ يقضح فقفا أبق الزبقر السؿاع « صحقح مسؾؿ» ويف»يدلس: 

 «.مـ جابر، وٓ هل مـ صريؼ الؾقث طـف، فػل الؼؾب مـفا شلء

وقد جاءت أحاديث وآثار يف رد الشؿس لطائػة مـ إكبقاء،  قال األَْلَباكِل:

وغقرهؿا، أن الشؿس ُحبست « الصحقحقـ»وٓ يصح مـ ذلؽ شلء إٓ ما يف 

 .(1)(101)برقؿ « الصحقحة»، كؿا بقـت ذلؽ يف ڠع لققش

[246]   

 (:237)ص« الرد طؾك األخـائل»يف  $قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

حؽؿ الؿزيد تضعػ فقف  ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاءت أثار بلن حؽؿ الزيادة يف مسجده »

الصَلة بللػ صَلة، كؿا أن الؿسجد الحرام حؽؿ الزيادة فقف حؽؿ الؿزيد، 
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والطقاف ٓ يؽقن إٓ يف الؿسجد ٓ خارًجا مـف، ولفذا اتػؼ فقجقز الطقاف فقف، 

الصحابة طؾك أهنؿ يصؾقن يف الصػ إول مـ الزيادة التل زادها طؿر، ثؿ 

طثؿان، وطؾك ذلؽ طؿؾ الؿسؾؿقـ كؾفؿ، فؾقٓ أن حؽؿف حؽؿ مسجده لؽاكت 

 .(2)اهـ« تؾؽ صَلة يف غقر مسجده، ويلمرون بذلؽ

[247]   

ثقـ والحديث الؿرسؾ هق مـ» ِعقػ طـد الؿحدِّ  .(1)«أقسام الحديث الضَّ

[248]   

«. إين ٕفعؾ ذلؽ أكا وهذه، ثؿ كغتسؾ. يعـل الجؿاع بدون إكزال: »حديث

( مـ صريؼ ابـ 2/269(، والبقفؼل )2/287أخرجف مسؾؿ )« ضعقػ مرفقًطا»

وهب، أخربين طقاض بـ طبد اهلل طـ أبل الزبقر طـ جابر بـ طبد اهلل طـ أم 

أن رجًَل سلل طـ الرجؾ يجامع أهؾف... : »ملسو هيلع هللا ىلصئشة زوج الـبل كؾثقم طـ طا

 «.الحديث

طدة أحاديث مؿا لؿ « صحقح مسؾؿ»ويف » «:الؿقزان»قال الذهبل يف 

يقضح فقفا أبق الزبقر السؿاع طـ جابر، وٓ هل مـ صريؼ الؾقث طـف، فػل 

 «.الؼؾب مـفا شلء
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اكقة: ضعػ : ثؿ ذكر لذلؽ بعض إمثؾة، وهذا مـفا طـدي. الثقؾت

مـؽر »طقاض بـ طبد اهلل الػفري الؿدين. وقد اختؾػقا فقف، فؼال البخاري: 

وهذا مـف إشارة إلك أكف شديد الضعػ، كؿا هق معروف طـف. وقال «. الحديث

 «.الثؼات»وذكره ابـ ِحبَّان يف «. لقس بالؼقي»أبق حاتؿ: 

اكػرد ولق لؿ  وبالجؿؾة: فالرجؾ ضعقػ، ٓ يحتج بف إذا قال األَْلَباكِل:

يخالػ، فؽقػ وقد خالػف مـ هق مثؾف يف الضعػ فرواه مقققًفا طؾك طائشة، أٓ 

وهق أشعث بـ سقار. والَلئؼ هبذا الحديث أن يؽقن مقققًفا، وأما رفعف فَل 

 .(2)يصح، واهلل أطؾؿ

[249]   

إذا أتك أحدكؿ الصَلة فَل يركع دون الصػ حتك يلخذ مؽاكف : »حديث

 ًطا، إسـاد ضاهره الصحة.ضعقػ مرفق«: مـ الصػ

إكف حسـ، ولؽـف معؾقل، وطؾتف خػقة » (:3/325« )الػتح»قال الحافظ يف 

ا، فنن الرجال كؾفؿ ثؼات، والؿؼدمل اسؿف محؿد بـ أبل بؽر طؾل بـ ططاء  جدًّ

صالح الحديث محؾف »بـ مؼدم مقلك ثؼقػ، وثؼف أبق ُزْرَطة، وقال أبق حاتؿ: 

ؼدمل، وهق طؾة الحديث، فنكف وإن كان ثؼة ، وطؿر بـ طؾل طؿ الؿ«الصدق

ا بف يف  ، فؼد كان يدلس تدلقًسا سقًِّئا، قال ابـ سعد: كان ثؼة، «الصحقحقـ»محتجًّ
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وكان يدلس تدلقًسا شديًدا، يؼقل: سؿعت، وحدثـا، ثؿ يسؽت، فقؼقل: 

 .(2)«بـ طروة، وإطؿش هشام

[251]   

يعـل -ورده وقد اغرت بالسققصل بعض الؿتلخريـ مـ الؿغاربة، فل»

مـ أدى إلك أمتل حديًثا يؼقؿ بف ُسـَّة، أو يثؾؿ بف بدطة، فؾف »الحديث الؿقضقع: 

ا بف « لباكة الؼاري مـ صحقح البخاري»يف كتابف  -«الجـة وذكره يف مؼدمتف محتجًّ

 اهـ.!« ملسو هيلع هللا ىلصوجازًما بـسبتف إلك الـبل 

ري لباكة الؼا»: الحديث ذكره الشقخ محؿد بـ محؿد الؿراكشل يف قؾت

 .(1)( تحؼقؼ أحؿد بدر الديـ21)ص« مـ صحقح البخاري

[251]   

 «.مـؽر»: «مـ لؿ تـفف صَلتف طـ الػحشاء والؿـؽر فَل صَلة لف: »حديث

اختؾػقا يف سؿاع الحسـ البصري مـ طؿران بـ حصقـ، والحسـ 

 .(1)البصري مدلس معروف بذلؽ
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[252]   

 «.زياد بـ أبل زياد الجصاص»

ابـ َمِعقـ، وابـ الؿديـل: لقس بشلء. وقال  قال «:الؿقزان»قال الذهبل يف 

أبق زرطة: واه. وقال الـََّساِئل، والدارقطـل: مرتوك. وأما ابـ ِحبَّان فؼال يف 

 ربؿا يفؿ. قال الذهبل: بؾ هق ُمجَؿع طؾك ضعػف. اكتفك.«: الثؼات»

ترك الـاس حديثف. وقال البخاري: سؽتقا طـف. وقال مسؾؿ،  قال أحؿد:

ك. وقال الػَلس: أجؿع الـاس طؾك ترك حديثف. وقال الساجل: وجؿاطة: مرتو

 مرتوك الحديث.

وقد خالػ ابـ ِحبَّان يف هذا التقثقؼ إجؿاع إئؿة الذيـ  قال األَْلَباكِل:

 .(2)ضعػقه فَل يعتد بتقثقؼف

[253]   

ـَّة ما يقجب أخذ ماء جديد لألذكقـ، فقؿسحفؿا بؿاء  ٓ يقجد يف السُّ

ؿسح الرأس بؿاء يديف الباقل طؾقفؿا بعد غسؾفؿا الرأس، كؿا يجقز أن ي

، «مسح برأسف مـ فضؾ ماء كان يف يده ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل »لحديث الربقع بـ معقذ: 

 .(1)(212« )صحقح أبل داود»أخرجف أبق داود وغقره بسـد حسـ، كؿا يف 
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[254]   

«. باصؾ ٓ أصؾ لف«. »يعـل: أكق شروان -ولدت يف زمـ الؿؾؽ العادل »

كان ٓ يحتج هبا فذلؽ ٓ يؿـع مـ آستئـاس هبا فقؿا وافؼ كؼد  والؿـامات وإن

 .(2)العؾؿاء وتحؼقؼفؿ، كؿا ٓ يخػك طؾك أهؾ العؾؿ والـفل

[255]   

والحؼ أن لؿس الؿرأة، وكذا تؼبقؾفا ٓ يـؼض القضقء، سقاء كان بشفقة 

كان  ملسو هيلع هللا ىلصأو بغقر شفقة، وذلؽ لعدم ققام دلقؾ صحقح طؾك ذلؽ، بؾ ثبت أكف 

صحقح »أزواجف، ثؿ يصؾل، وٓ يتقضل. أخرجف أبق داود، كؿا يف  يؼبؾ بعض

 .(1)(، واهلل أطؾؿ271-270)رقؿ « أبل داود

 

 

JI IK 
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 فوائد المجلد الثالث

[256]   

 (:32)ص« تبقـ العَجب بؿا ورد يف فضؾ رجب»قال ابـ حجر يف 

 ويـبغل مع ذلؽ اشرتاط أن يعتؼد العامؾ كقن ذلؽ الحديث ضعقًػا أن ٓ يشفر»

ذلؽ: لئَلَّ يعؿؾ الؿرء بحديث ضعقػ، فقشرع ما لقس بشرع، أو يراه بعض 

الجفال فقظـ أكف سـة صحقحة، وقد صرح بؿعـك ذلؽ إستاذ أبق محؿد بـ 

ث طـِّل »: ملسو هيلع هللا ىلصطبد السَلم وغقره، ولقحذر الؿرء مـ دخقلف تحت ققلف  َمـ حدَّ

ابقـ ف؟! وٓ فرق يف ، فؽقػ بؿـ طؿؾ ب«بحديٍث يرى أكف كِذب ففق أحد الؽذَّ

 .(2)«العؿؾ بالحديث يف إحؽام أو يف الػضائؾ: إذ الؽؾ شرع

[257]   

تساهؾ التِّْرمِذي إكؽاُره مؽابرٌة لشفرتف طـد العؾؿاء، وقد تتبعت أحاديث »

ِعقػ مـفا كحق ألػ حديث، أي: قريًبا مـ « ســف» حديًثا حديًثا، فؽان الضَّ

يُتف لؿتاب  .(1)«ع أو شاهدُخؿس مجؿقطفا، لقس مـفا ما ققَّ
                                           

 ( مؼدمة الؿجؾد الثالث.1/15( )2)

 ( مؼدمة الؿجؾد الثالث.1/10( )1)



   
« السلسلت الضعيفت»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
135 

 

[258]   

ـ » «:كؽتف طؾك ابـ الصالح»قال الحافظ ابـ حجر يف  إن التِّْرمِذي حسَّ

أحاديث فقف ضعػاء، وفقفا مـ رواية الؿدلسقـ، ومـ كثر غؾطف، وغقر ذلؽ، 

 .(2)«فؽقػ يعؿؾ بتحسقـف وهق هبذه الصػة؟!

[259]   

اًطا، وهذا خَلف » ح إن الحديث ٓ يؽقن مقضقًطا إٓ إذا كان فقف وضَّ ما صرَّ

بف العؾؿاء يف أصقل طؾؿ الحديث وفروطف، فؽؿ مـ حديث حؽؿقا طؾقف بقضعف أو 

اب، وقد جاء يف  « اختصار طؾقم الحديث»بطَلكف، ولقس يف إسـاده وضاع أو كذَّ

ويعرف الؿقضقع بلمقر كثقرة، ومـ ذلؽ: ركاكة ألػاضف، وفساد معـاه، »ٓبـ كثقر: 

 .(1)«ثبت يف الؽتاب والسـة الصحقحة أو مجازفة فاحشة، أو مخالػتف لؿا

[261]   

لقس كؾ ما َيسُؽت طـف ابـ أبل حاتؿ يؽقن مجروًحا، وهق ما يسؽت 

طـ أحد إٓ ٕكف لؿ يتبقـ لف حالف، كؿا ذكر ذلؽ ابـ أبل حاتؿ كػسف يف 

 .(1)مؼدمة كتابف. اهـ

                                           

 ( مؼدمة الؿجؾد الثالث.1/12( )2)
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[261]   

أكف إذا تعارض ققل  (:272)ص« األجقبة الػاضؾة»وقد ذكر الؾؽـقي يف 

مع الذهبل رجح ققل الذهبل: ٕن إول متساهؾ، والثاين غقر متساهؾ،  الحاكؿ

فالحديث الذي حؽؿ الحاكؿ بؽقكف صحقح اإلسـاد، وحؽؿ الذهبل بؽقكف 

ضعقػ اإلسـاد يرجح فقف ققل الذهبل طؾك ققل الحاكؿ، وكؿ مـ حديث حؽؿ 

 .(2)طؾقف الحاكؿ بالصحة، وتعؼبف الذهبل بؽقكف ضعقًػا أو مقضقًطا

[262]   

، فنن «ٓ بلس برواتف»، وطبارة: «إسـاد ٓ بلس بف» شتان بقـ طبارتل:

إولك: كص يف تؼقية اإلسـاد، بخَلف إخرى، فنهنا كص يف تؼقية رواتف، وٓ 

تَلزم بقـ إمريـ، كؿا ٓ يخػك طؾك الخبقر بعؾؿ مصطؾح الحديث، وذلؽ 

اة، وضبطفؿ، ٕن لؾحديث أو اإلسـاد الصحقح شروًصا أربعة: طدالة الرو

رجالف ٓ »واتصالف، وسَلمتف مـ شذوذ أو طؾة، فنذا قال الؿحدث يف سـد ما: 

، وكحق ذلؽ ففق كص يف تحؼؼ «رجال الصحقح»، أو «ثؼات»، أو «بلس هبؿ

الشرط إول فقف، وأما الشروط إخرى فؿسؽقت طـفا، وإكؿا يػعؾ ذلؽ 

روط إخرى فقف، أو بعض الؿحدثقـ يف الغالب: لعدم طؾؿف بتقفر هذه الش

لعؾؿف بتخؾػ أحدها، مثؾ السَلمة مـ آكؼطاع، أو التدلقس، أو كحق ذلؽ مـ 
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 .(2)العؾؾ الؿاكعة مـ الؼقل بصحتف. اكتفك

[263]   

مـ كذب طؾل متعؿًدا ]لقضؾ بف الـاس[ فؾقتبقأ مؼعده مـ : »حديث

 «.الـار

 «.مـؽر هبذه الزيادة»

 «.تصحٓ » (:264« )األحؽام»قال طبد الحؼ يف 

اشتفر طـد العؾؿاء أن هذا الحديث متقاتر بدون هذه الزيادة » قال األَْلَباكِل:

فلول مـ وقػت »صبًعا، وقد اطتـك جؿاطة مـ الحػاظ بجؿع صرقف، قال الحافظ: 

روي هذا »طؾك كَلمف يف ذلؽ طؾل بـ الؿديـل، وتبعف يعؼقب بـ شقبة، فؼال: 

 .(1)«الحجازيقـ وغقرهؿالحديث مـ طشريـ وجًفا طـ الصحابة مـ 

[264]   

الحديث »...  (:58)ص« رسالة الصقام»قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف 

مسـد »ضعقػ، رواه أبق داود، ولؿ يروه غقره، وٓ هق يف « الؽحؾ»الؿروي يف 

 اكتفك.« ، وٓ سائر الؽتب«أحؿد
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 .(2)«لقتؼف الصائؿ. يعـل: الؽحؾ: »والحديث

[265]   

بـف أبل طبقدة، فنكف لؿ يسؿع مـف، كؿا صرح آكؼطاع بقـ ابـ مسعقد، وا

بذلؽ أبق طبقدة كػسف طؾك ما هق مذكقر يف ترجؿتف، قد حاول بعض مـ ألَّػ يف 

 .(1)مصطؾح الحديث مـ حـػقة هذا العصر أن يثبت سؿاطف مـف دون جدوى!

[266]   

 .(1)«ططاء بـ السائب، وإن كان اختؾط فالثقري قد روى طـف قبؾ آختَلط»

[267]   

 «.جـقد بـ العَلء»يف  $ـ ِحبَّان تـاقض اب

ثؿ تـاقض فذكره يف «. يـبغل مجاكبة حديثف، كان يدلس» قال ابـ ِحبَّان:

 .(9)أيًضا!!« الثؼات»

[268]   

كان يـتؼد السققصل ُحبًّا لؾـؼد، ولقس لػائدة  -طػا اهلل طـف-والؿـاوي »

                                           

 (.2029حديث: ) (1/75-77( )2)

 (.2026( حديث: )1/81( )1)

 (.2026( حديث: )1/81( )1)

 (.2028( حديث: )1/85( )9)
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الؼراء، والـصح، وإٓ كقػ يجقز لـػسف السؽقت طـ أحاديث ضعقػة 

، وهق قد ألػف «التقسقر بشرح الجامع الصغقر»طة، كؿا يف كتابف أخر ومقضق

، كؿا ذكر ذلؽ يف مؼدمة كتابف؟! ألقس يف صـقعف هذا كتؿان لؾعؾؿ «الػقض»بعد 

 .(2)اهـ« يماخذ طؾقف أكثر مـ ممخذاتف هق لؾسققصل؟!

[269]   

طـ حاصب مرفقًطا. « مـ زارين بعد مقيت فؽلكؿا زارين يف حقايت: »حديث

 «.صؾبا»

 وقد روي بنسـاد آخر مثؾف يف الضعػ، أو أشد مـ حديث ابـ طؿر.

 واختؾػ حافظان جؾقَلن يف أيفؿا أجقد إسـاًدا طؾك ُطَجِرهؿا وُبَجرهؿا!.

 أجقدهؿا حديث ابـ طؿر. قال شقخ اإلسالم:

 أجقدهؿا حديث حاصب هذا. قال الذهبل:

تلمؾت ما فقف مـ العؾؾ إذا قابؾت إسـاد أحدهؿا بأخر، و قال األَْلَباكِل:

تبقـ أن الصقاب ققل الذهبل: ٕن الحديث لقس فقف متفؿ بالؽذب بخَلف 

 .(1)حديث ابـ طؿر، فنن فقف مـ اهتؿ بالؽذب ووضع الحديث

                                           

 (.2010( حديث: )1/89( )2)

 (.2012( حديث: )1/89-90( )1)
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[271]   

أخرجف أحؿد، والبخاري يف « ضعقػ«. »البحر هق جفـؿ: »حديث

 .(2)«انأخبار أصبف»، والحاكؿ، والبقفؼل، وأبق كعقؿ يف «التاريخ الؽبقر»

[271]   

ا محجؾقـ مـ آثار القضقء، فؿـ : »حديث إن أمتل يلتقن يقم الؼقامة غرًّ

يصح مرفقًطا شطره إول، وأما الشطر «: »استطاع مـؽؿ أن يطقؾ غرتف فؾقػعؾ

ففق مـ ققل أبل هريرة، أدرجف بعض الرواة يف « فؿـ استطاع...»أخر: 

 الؿرفقع.

أر هذه الجؿؾة يف رواية أحد ولؿ » (:2/2:1« )الػتح»قال الحافظ يف 

مؿـ روى هذا الحديث مـ الصحابة، وهؿ طشرة، وٓ مؿـ رواه طـ أبل 

 «.هريرة، غقر رواية كعقؿ هذه، واهلل أطؾؿ

« مـ استطاع...»وقد ققؾ: إن ققلف: » (:3:/2« )الترغقب»قال الحافظ يف 

واحد مـ  إلك آخره، إكؿا هق مدرج مـ كَلم أبل هريرة، مقققف طؾقف، ذكره غقر

 «.الحػاظ، واهلل أطؾؿ

ومؿـ ذهب إلك أهنا مدرجة مـ العؾؿاء الؿحؼؼقـ شقخ  قال األَْلَباكِل:

 اإلسَلم ابـ تقؿقة، وتؾؿقذه ابـ الؼقؿ.

                                           

 (.2011( حديث: )1/91( )2)
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ففذه » (:2/427« )حادي األرواح إلك بالد األفراح»قال ابـ الؼقؿ يف 

، بقَّـ ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصل الزيادة مدرجة يف الحديث مـ كَلم أبل هريرة، ٓ مـ كَلم الـب

 .(2)«غقر واحد مـ الحػاظ..

[272]   

ووجدت » (:38مؼدمة )ص« الجرح والتعديؾ»قال ابـ أبل حاتؿ يف 

إلػاظ يف الجرح والتعديؾ طؾك مراتب شتك، فنذا ققؾ لؾقاحد: إكف ثؼة، أو 

متؼـ، أو ثبت ففق مؿـ يحتج بحديثف، وإذا ققؾ: إكف صدوق، أو محؾف الصدق، 

يؽتب حديثف ويـظر فقف، وهل الؿـزلة الثاكقة، وإذا ققؾ: شقخ،  أو ٓ بلس بف، ففق

ففق بالؿـزلة الثالثة، يؽتب حديثف ويـظر فقف، إٓ أكف دون الثاكقة، وإذا ققؾ: صالح 

الحديث، فنكف يؽتب حديثف لَلطتبار، وإذا أجابقا يف الرجؾ بؾقـ الحديث، ففق 

 «.مؿـ يؽتب حديثف ويـظر فقف اطتباًرا

لقـ »مثؾ ققلفؿ: « صالح الحديث»ففذا كص مـف أن كؾؿة  َباكِل:قال األَلْ 

يؽتب حديثف لَلطتبار والشقاهد، ومعـك ذلؽ ٓ يحتج بف، ففذه « الحديث

العبارة مـ ألػاظ التجريح ٓ التعديؾ طـد أبل حاتؿ، خَلًفا لؿا يدل طؾقف كَلم 

 (.119-111)ص« التدريب»السققصل يف 

 
                                           

 (.2010( حديث: )1/206-208( )2)
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ا يف « أرجق أكف ٓ بلس بف»ققل ابـ طدي:  ثؿ إن قال األَْلَباكِل: لقس كصًّ

التقثقؼ، ولئـ سؾؿ ففق أدكك درجة يف مراتب التعديؾ، أو أول مرتبة مـ مراتب 

 .(2)(119)ص« التدريب»، كؿا يف «ما أطؾؿ بف بلًسا»التجريح، مثؾ ققلف: 

[273]   

 .(1)مؽحقل لؿ يسؿع مـ أبل هريرة، كؿا قال البزار

[274]   

 ؿ  بـ طدي تحؼقؼ لجـة مـ الؿتخصصقـ! فقفا كَ ٓ« الؽامؾ»ومطبقطة 

 .(1)عد وٓ تحصك!هائؾ مـ إخطاء ٓ تُ 

[275]   

ا طـ أبل هريرة تؽاد » رواية التسبقع مـ ولقغ الؽؾب لفا صرق كثقرة جدًّ

 هذابعد تؽقن متقاترة، فؼد أخرج مسؾؿ، وأبق طقاكة أربًعا مـفا... فَل يبؼك 

ا، بؾ مـؽرً يف كقن حديث أبل هر شؽ أدكك البقان ا كؿا وصػف يرة يف التثؾقث شاذًّ

ِعقػة»، كؿا هق ضاهر يف ابـ طدي، بؾ باصًَل   .(9)(2017)ح « الضَّ

                                           

 (.2012( حديث: )1/221-221( )2)

 (.2011( حديث: )1/210( )1)

 ( يف الحاشقة.2017( حديث: )1/217( )1)

 (.2017( حديث: )1/211( )9)
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[276]   

ًٓ إٓ ودَّ »  .(2)«ضعقػ» «.طف بركعتقـكان ٓ يـزل مـز

[277]   

ابقن » (:68)ص« الضعػاء والؿتروكقن»قال الـََّسائِل يف آخر كتابف  والؽذَّ

 أربعة:  ملسو هيلع هللا ىلصسقل اهلل الؿعروفقن بقضع الحديث طؾك ر

 ابـ أبل يحقك بالؿديـة.

 والقاقدي ببغداد.

 ومؼاتؾ بـ سؾقؿان بخراسان.

 .(1)«ومحؿد بـ سعقد بالشام يعرف بالؿصؾقب

[278]   

وس ءا مـف مراًرا لؽل يرتدى مـ رحزًكا غدَ  ملسو هيلع هللا ىلصحتك حزن رسقل اهلل »

 «.شقاهؼ الجبال...

( بدون 127-21/122« )صحقحف»وأخرجف البخاري يف أول التعبقر مـ 

(، ولقس فقف طـده قصة الرتدي مطؾًؼا، 98-2/97هذه الزيادة، وأخرجف مسؾؿ )

                                           

 (.2097( حديث: )1/255( )2)

 (.2051( حديث: )1/262( )1)
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 لقس فقف الؼصة. ،(559-8/598« )التػسقر»وهذه الرواية طـد البخاري يف 

فصارت بذلؽ مقصقلة،  ،الؼصة يف رواية الزهري طـ طائشة تواكدرج

كل ٓ يغرت وهل معضؾة، وطؾك أن بَلغات الزهري لقس طؾك شرط البخاري 

 .(2)«الصحقح»أحد مـ الؼراء بصحة بَلغاتف لؽقكف يف 

[279]   

سللت أبا طبد »( طـ حـبؾ قال: 20/2/1« )الؿـتخب»ذكر ابـ قدامة يف 

ؼال: ما كان بف بلس إٓ أكف ف ،اهلل يعـل )اإلمام أحؿد( طـ حريث بـ السائب

عـل هذا ي ،ملسو هيلع هللا ىلص، ولقس هق طـ الـبل ملسو هيلع هللا ىلصروى حديًثا مـؽًرا طـ طثؿان طـ الـبل 

 اكتفك. .الحديث

ِعقػة»الحديث يف »  .(1)(2061برقؿ )« الضَّ

[281]   

بالقفاء بشرصف، كؿا يف مؼدمة كتابف  «الؽـز الثؿقـ»لؿ يستطع الغؿاري يف كتابف 

ِعقػة، ولؿ يستطع القفاء  ابقـ، والقضاطقـ، وإحاديث الضَّ أكف صان كتابف طـ الؽذَّ

 .(1)بف أكظػ مـ كتاب السققصلن كان كتاإ، و«جامعف»بذلؽ كالسققصل يف 

                                           

 (.2051( حديث: )1/261( )2)

 (.2061( حديث: )1/276( )1)

 (.2061( حديث: )1/276( )1)
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[281]   

أقرب إلك الصقاب مـ  «الجامع الؽبقر»يف كتابف  $صـقع السققصل 

أن يصقكف مؿا  «الجامع الصغقر»، فنكف قد تعفد يف مؼدمة كتابف «الجامع الصغقر»

اب، أو وضاع، ولؽـف لؿ يقفؼ كثقًرا يف تـػقذ ما تعفد بف غػر اهلل لـا  ،تػرد بف كذَّ

 .(2)اهـ .ولف

[282]   

ومـ أغرب تصحقػ وقػت طؾقف تصحقػ وقع لؾحافظ طبد الحؼ اإلشبقؾل »

امسح برأس القتقؿ هؽذا »(، فنكف أورد حديث: 518)رقؿ « إحؽام»يف كتابف  $

، فؼد أورده يف باب التقؿؿ مـ «إلك مؼدم رأسف، ومـ لف أب هؽذا إلك ممخر رأسف

 !!!.«يؿسح الؿتقؿؿ هؽذا...»كتابف مـ صرق العؼقؾل بؾػظ: 

إذ ٓ قائؾ  ،ف طؾقفولست أدري كقػ خػل هذا طؾقف مع أن معـاه أكرب مـبِّ 

فجؾ ؟! «ومـ لف أب..»ذلؽ:  دٓسقَّؿا وتؿام الحديث يمك ،بالتقؿؿ طؾك الرأس

 .(1)مـ ٓ يسفق وٓ يـسك

[283]   

ٓ كزال كرى بعض الشقعة يف العصر الحاضر يروون مثؾ هذه »

                                           

 (.2067( حديث: )1/282( )2)

 (.2071( حديث: )1/286( )1)
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ِعقػة»ف يف مثال-إحاديث الؿقضقطة يف كتبفؿ   -(2080)ح « الضَّ

أصقل »مثؾ الؿعؾؼ طؾك كتاب  ،ڤويحتجقن هبا طؾك تؽػقر معاوية 

د ؾقـل الؿتعبد لغقر اهلل الؿسؿك طبد الحسقـ الؿظػر، وسقَّ لؾؽُ  «الؽايف

أخرب بؿقتف طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصن الـبل أصػحتقـ كامؾتقـ يف لعـ معاوية وتؽػقره، و

( يف تليقد ذلؽ مـ أثار 19-11ساق )ص ،ـة، وأكف أمر بؼتؾفغقر السُّ 

 .(2)اهـ« الؿقضقطة وإحاديث الباصؾة

[284]   

وفروع  ،أصقل الؽايف :لؾؽؾقـل يـؼسؿ إلك قسؿقـ« الؽايف»وكتاب 

وقد صبع كؾ مـفؿا أكثر مـ مرة، وصبع إول مع تعؾقؼات طؾقف تخريج ، الؽايف

إول (، وقػت طؾك الجزء 2176سـة ) ،بؼؾؿ طبد الحسقـ الؿظػر يف الـجػ

 .ملسو هيلع هللا ىلص( حديًثا غالبف غقر مرفقع إلك الـبل 122فقفا ) ،والثاين مـفا

لف الؿـزلة إولك مـ بقـ كتب الحديث إربعة « الؽايف»وكتاهبؿ هذا 

ر ق، وهق الؿشف«الؽايف كاف لشقعتـا» :الؿعروفة طـدهؿ، وكؿا ققؾ طـ إمامفؿ

وهق الشقخ -ؿ طـدكا! بؾ قد صرح أحد دطاهت «صحقح البخاري»طـدهؿ بؿـزلة 

 .(1)أكف أصح طـدهؿ مـ البخاري!! -صالب الرفاطل الـجػل

                                           

 (.2080ديث: )( ح1/296( )2)

 (.2082( حديث: )1/298( )1)
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[285]   

إكؿا يصؾح لذلؽ  ،حديث الؿتفؿ بالؽذب ٓ يصؾح أن يؽقن شاهًدا»

الذي لؿ يؽثر خطمه، ولؿ يتفؿ، كؿا هق معؾقم يف  ،الحػظ ئالعدل السق

 .(2)«الؿصطؾح

[286]   

 «.ضعقػ» إن يف الؿعاريض لؿـدوحة طـ الؽذب.» حديث:

الحديث مؿا سقد بف الشقخ كسقب و .(9/99« )اإلحقاء»الغزالل يف  هدأور

، فنكف «تقسقر العؾل الؼدير ٓختصار تػسقر ابـ كثقر»الرفاطل كتابف الذي سؿاه 

ِعقػة التل رغؿ تـصقصف يف مؼدمتف أكف التزم فقف أن ٓ يقرد فقف إ حاديث الضَّ

حاديث كتابف هذا طشرات إ، فؼد ذكر يف «تػسقر ابـ كثقر»وقعت يف أصؾف يف 

ِعقػة والؿـؽرة  .(1)!الضَّ

[287]   

وهق يف بعض كتب إدب ، «باصؾ ٓ أصؾ لف» .«ـ الغزلغيا بَلل : »حديث

 .(1)«إغاين!»مـ مثؾ كتاب أبل الػرج آصبفاين  ،بَّ ودَ  بَّ روي ما هَ التل تَ 

                                           

 (.2089( حديث: )1/109( )2)

 (.2099( حديث: )1/121( )1)

 (.2095( حديث: )1/125( )1)
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[288]   

 «.شققخ حريز كؾفؿ ثؼات»ققل أبل داود: 

حتؿال أن أبا ٓ :ا يف تقثقؼف لشبقب أبل روح بالذاتلقس كصًّ  قال األَْلَباكِل:

ا مـ شققخ حريز، وقد داود لؿ يعؾؿ، أو لؿ يخطر يف بالف حقـ قال ذلؽ أن شبقبً 

ا (، ولؿ يحؽ فقف جرًح 1/2/158« )الجرح والتعديؾ»أورده ابـ أبل حاتؿ يف 

 وٓ تقثقًؼا.

 .(2)«شبقب ٓ تعرف لف طدالة» قال ابـ الؼطان:

[289]   

كثر مؿا أيصقم يقم السبت ويقم إحد  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسقل اهلل »: حديث

« ضعقػ» «.فلكا أحب أن أخالػفؿ ،يؼقل: إهنؿا طقد الؿشركقـ ،يصقم مـ إيام

 .(1)أخرجف أحؿد، وابـ خزيؿة، وابـ ِحبَّان، والحاكؿ

[291]   

 :والؿحػقظ : شاذ هبذا الؾػظ.«لقس مـ امرب امصقام يف امسػر: »حديث

 «.م يف السػرلقس مـ الرب الصقا»

                                           

 (.2097( حديث: )1/127( )2)

 (.2099( حديث: )1/129( )1)
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يجعؾقن ٓم  ،وهذه لغة لبعض أهؾ القؿـ» «:التؾخقص»وققل الحافظ يف 

خاصب هبذا إشعري )يعـل: كعب  ملسو هيلع هللا ىلصالتعريػ مقًؿا، ويحتؿؾ أن يؽقن الـبل 

 فُ َج بـ طاصؿ( كذلؽ ٕهنا لغتف، ويحتؿؾ أن يؽقن إشعري هذا كطؼ هبا أوْ 

 .«طـدي، واهلل أطؾؿ

 ،لرتجقح ٓ داطل إلقف بعد أن أثبتـا أكف وهؿ مـ معؿروهذا ا» قال األَْلَباكِل:

 ،بؾ وٓ صػقان بـ طبد اهلل، وٓ الزهري ،، وٓ إشعريملسو هيلع هللا ىلصفؾؿ يتؽؾؿ بف الـبل 

 .(2)اكتفك« فؾقعؾؿ هذا، فنكف طزيز كػقس إن شاء اهلل

[291]   

الذهبل، وابـ حجر، وغقرهؿا مـ الؿحؼؼقـ ٓ يحتجقن بؿـ يتػرد ابـ »

 .(1)«وٓ يقثؼقكفِحبَّان بتقثقؼف، 

[292]   

ٕكف لقس هـاك دلقؾ : آختَلف يف صحبة جعدة بـ هبقرة إشجعل

(، 9/225) «ثؼاتف»قاصع يف صحبة جعدة، وأورده ابـ ِحبَّان يف التابعقـ مـ 

فؾذلؽ أدخؾـاه يف  ،وٓ أطؾؿ لصحبتف شقًئا صحقًحا فلطتؿد طؾقف»وقال: 

 اكتفك.« التابعقـ

                                           

 (.2210( حديث: )1/169-165( )2)

 (.2212( حديث: )1/166( )1)
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 .(2)وتـاقض رأي ابـ حجر فقف

[293]   

« ضعقػ» .«أول مـ يؽسك حؾة مـ الـار إبؾقس... الحديث»: حديث

 «.التػسقر»أخرجف أحؿد، والبزار، والطربي يف 

فجزم  ،( دون طزو6/76« )زاد الؿسقر» ذكره ابـ الجقزي يف تػسقره

فؾؿ يحسـ، وكؿ فقف مـ أحاديث ضعقػة وواهقة  ،ملسو هيلع هللا ىلصبصحتف طـ رسقل اهلل 

وقد تقلك بقان حال الؽثقر  !وهؿ صحتفاأربؿا  يسؽت طـفا، وٓ يبقـ وهـفا، بؾ

 .(1)، ولؽـف سؽت طـ غقر قؾقؾ«زاد الؿسقر»ستاذ الؿعؾؼ طؾك إ

[294]   

كؼؾف الحافظ ابـ كثقر يف  «.ضعقػ» .«اذهبقا فلكتؿ الطؾؼاء: »حديث

 .(1)( ساكًتا طؾقف102-9/100« )البداية والـفاية»

[295]   

الذي يشرتط لصحة صَلة  لؼد اختؾػت أققال العؾؿاء كثقًرا يف العدد»

ًٓ  ،الجؿعة السقؾ »قال اإلمام الشقكاين يف  ،حتك بؾغت إلك خؿسة طشر قق

                                           

 (.2212( حديث: )1/166( )2)

 (.2291( حديث: )1/180( )1)

 (.2261( حديث: )1/107( )1)
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إٓ ققل مـ  ،ولقس طؾك شلء مـفا دلقؾ يستدل بف قط(: »2/198« )الجرار

 .(2)«قال: إهنا تـعؼد جؿاطة الجؿعة بؿا تـعؼد بف سائر الجؿاطات

[296]   

ا فؿا رأيتف ترك ركعتقـ إذا ثؿاكقة طشر سػرً  ملسو هيلع هللا ىلصصحبت رسقل اهلل : »حديث

 أخرجف أبق داود، والتِّْرمِذي، والبقفؼل.« ضعقػ» .«زاغت الشؿس قبؾ الظفر

حديث غريب، وسللت محؿًدا طـف فؾؿ » (:3/546) $قال التِّْرِمذي 

 «.سؿ أبل بسرة الغػاري، ورآه حسـًاايعرف 

 آصطَلحل.ولعؾ البخاري يعـل الحسـ بؿعـاه الؾغقي ٓ  :قال األَْلَباكِل

طؾك شلء مـ الســ الرواتب يف  ملسو هيلع هللا ىلصولسـا كعؾؿ حديًثا صحقًحا يف محافظتف 

 .(1)السػر سقى سـة الػجر والقتر، واهلل أطؾؿ

 «.يف بعض أسػاره ملسو هيلع هللا ىلصورد ذلؽ طـ الـبل » قؾت:

[297]   

الؽقثري معروف لدى الؿحؼؼقـ مـ أهؾ العؾؿ باتباطف لفقاه يف كثقر مؿا »

 «.يـؼؾ أو يحؽؿ

                                           

 (.2109( حديث: )1/199( )2)

 (.2109( حديث: )1/151( )1)
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وإكف طؾك سعة اصَلطف وطؾؿف مدلس صاحب هقى.  :(467وقال )ص

ولؾشقخ الؿعؾؿل القؿاين كتاب ضخؿ هام يف الرد طؾقف، والؽشػ طـ أهقائف، 

 .(2)«التـؽقؾ»أسؿاه  ،وأضالقؾف، وتعصبف لؿذهبف طؾك أئؿة الحديث ورجالف

[298]   

ٓ يـػل كقكف ضعقًػا، بؾ غاية ما فقف أكف  «صدوق» ققل البخاري يف الراوي:

فنذا ثبت ضعػف بشفادة غقره مـ إئؿة فَل تعارض بقـ ققل  ،ٓ يؽذبصدوق 

 البخاري وشفادهتؿ، ولذلؽ ضعػف الذهبل والعسؼَلين.

 .(1)«ضعػقه» :«الضعػاء»قال الذهبل يف 

[299]   

يف مؼدمة كتابف أكف التزم فقف إحاديث « مختصره»زطؿ كسقب الرفاطل يف 

 .الشلء ٓ يعطقف ٕن فاقد :الصحقحة، وهقفات أن يستطقع ذلؽ

 زطؿا وقد، (1/529) اأيًض  «مختصره» يف فلورده الصابقين بؾديف وتبعف

- وكذبا الصحقحة، إحاديث إٓ يذكرا ٓ أن كتابقفؿا يف التزاما أهنؿا كَلهؿا

 ا،مطؾؼً  العؾؿ هذا يدرسا لؿ ٕهنؿا ذلؽ، يستطقعان وٓ يػعَل، لؿ فنهنؿا -واهلل

 طؾقفؿ ٓطتؿدا وإٓ ،العؾؿ أهؾ كتب إلك ذلؽ يف ايرجع أن بنمؽاهنؿا ولقس بؾ

                                           

 (.2122 -2120( حديث: )156 -1/159( )2)

 (.2121( حديث: )1/157( )1)
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 سبؼايُ  لؿ وصامات ببَليا وجاءا رأسقفؿا، ركبا ولذلؽ التصحقح، مـ ادطقاه ما يف

 .(2)الؿستعان واهلل. إلقفا

[311]   

 «.مقضقع» «.حب الدكقا رأس كؾ خطقئة: »حديث

بنسـاد حسـ إلك الحسـ  «الشعب»رواه البقفؼل يف »«: الؿؼاصد»قال يف 

 «.لبصري رفعف مرسًَل ا

ِعقػأوالؿرسؾ مـ  ٓسقَّؿا إذا كان مرسؾف الحسـ  ،قسام الحديث الضَّ

 البصري.

َراُقْطـِل:  «.مراسقؾف فقفا ضعػ» قال الدَّ

وهذا معروف طـ جـدب بـ طبد » (:3/2:7« )الػتاوى»قال ابـ تقؿقة يف 

 «.فؾقس لف إسـاد معروف ملسو هيلع هللا ىلصاهلل البجؾل، وأما طـ الـبل 

، ڠويذكر طـ الؿسقح ابـ مريؿ » (، وزاد:18:/22تقؿقة )وقال ابـ 

ظ الؿتػؾسػة ومـ حذا حذوهؿ مـ الصقفقة طؾك ػوأكثر ما يغؾق يف هذا الؾ

 .(1)«أصؾفؿ يف تعؾؼ الـػس إلك أمقر لقس هذا مقضع بسطفا

                                           

 (.2126( حديث: )1/159-162( )2)

 (.2116( حديث: )1/170( )1)
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[311]   

أطػ الـاس »يعـل يف حديث:  ،وقع يف جؿقع الؿصادر الؿتؼدمة )أطػ(

لؽـ  «مجؿع الزوائد»وقع يف إصؾ الؿخطقط مـ  هؽذا ،«قتؾة أهؾ اإليؿان

بالؼاف! قال معؾًؼا طؾقف:  «أطؼ»فجعؾف  ،الؿصحح الذي قام طؾك صبعف أفسده

 «.يف إصؾ: )أطػ(»

وهذا مـ أطجب ما رأيت مـ التصحقح، بؾ التصحقػ، فنن إصؾ 

 .(2)صحقح رواية ودراية

[312]   

 .«ي يؿشل بقـفؿالعـ اهلل الراشل، والؿرتشل، والرائش الذ: »حديث

 «.مـؽر»

 «.والرائش الذي يؿشل بقـفؿا» :والحديث صحقح بدون هذه الزيادة

 اكتفك. .(1610رقؿ ) «إرواء الغؾقؾ»ولف صرق ذكرهتا يف 

أصؾ يف حديث أبل  «..الرائش.» :ولقس لفذه الزيادة» (:493وقال )ص

 .(1)«هريرة طـد أحد

                                           

 (.2111( حديث: )1/178( )2)

 (.2115حديث: )( 1/182( )1)
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أن هذه الزيادة  ولؿ يدرِ  : وقد احتج هبذه الزيادة بعض أهؾ العؾؿ،قؾت

 لقس لفا أصؾ.

[313]   

 «.ضعقػ» «.إذا أكا مت فاغسؾقين بسبع قرب مـ بئري بئر غرس: »حديث

(، وسؽت طؾقف! ولذلؽ 5/170« )الػتح»والحديث أورده الحافظ يف 

، كؿا هق الؼاطدة «حسـ طـده»ٕن سؽقت الحافظ ابـ حجر يعـل أكف ، خرجتف

 .(2)فتـبف!! ،ردةطـدهؿ، ولقست مطَّ 

[314]   

( أكف كان 511جاء يف ترجؿة أبل الحسـ الؽرجل الشافعل الؿتقىف سـة )

 .«لؿ يصح يف ذلؽ حديث»ٓ يؼـت يف الػجر، ويؼقل: 

مـ آفة  ، وأكف مؿـ طافاهؿ اهلل $وإكؿا يدل طؾك طؾؿف وإكصافف 

 .(1)التعصب الؿذهبل

[315]   

ِعقػة»وقع ٓبـ بطة الحـبؾل وهؿ فاحش يف متـ حديث يف   «الضَّ

إمام لؽـف ذو : »«الؿقزان»ترجؿتف يف »يف  $(: وقد قال الذهبل 2190)

                                           

 (.2117( حديث: )1/181( )2)

 (.2118( حديث: )1/188( )1)
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ومع قؾة : »$ثؿ قال  «.باصؾ»ساق لف حديثقـ قال يف كؾ مـفؿا: ، «أوهام

حقال أصاحب  ،ا يف الػؼفإمامً  ،إتؼان ابـ بطة يف الرواية كان إماًما يف السـة

 .(2)ڤ«وإجابة دطقة 

[316]   

لؿعرفة هبذا الػـ أكف متساهؾ يف وابـ خزيؿة هق معروف طـد أهؾ ا»

الذي طرف طـف اإلكثار مـ تقثقؼ  ،التصحقح طؾك كحق تساهؾ تؾؿقذه ابـ ِحبَّان

، ولعؾف تلسك بشقخف يف «الصحقح»ٕحاديثفؿ يف كتابف  التخريجالؿجفقلقـ، ثؿ 

 .(1)«غقر أكف أخطل يف ذلؽ أكثر مـف ،ذلؽ

[317]   

 :$ومؿا يدل طؾك تساهؾ ابـ خزيؿة 

 «.ضعقػ» :(2359ول )ح الحديث األ

ا»  :(:235الحديث الثاين )ح   .(1)«ضعقػ جدًّ

[318]   

ف، كؿا ثبت بمتساهؾ يف التخريج يف كتا «الؿختارة»والضقاء الؿؼدسل يف 

                                           

 (.2190( حديث: )1/192( )2)

 (.2197( حديث: )1/901( )1)

 (.2199-2198( حديث: )1/901( )1)
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 .(2)لـا بالتتبع، فنكف يروي لؾؽثقر مـ الؿجاهقؾ

[319]   

( ـه11/5/2185ولؼد شددت الرحؾ إلك بقت الؿؼدس ٕول مرة بتاريخ )»

هؿا بدخقل أفراد كؾ اتا إردن، وسقريا طؾك السؿاح لرطايحقـ اتػؼت حؽقم

فسافرت فصؾقت يف الؿسجد  ،ؾتفا فرصةتبفاه ،بدون جقاز سػر إخرىمـفؿا إلك 

خَلًفا لزطؿ  ،صَلع فؼط، فنكف ٓ فضقؾة لفا شرًطاإقصك، وزرت الصخرة لَل

هبا مـ الداخؾ لجؿاهقر مـ الـاس، ومشايعة الحؽقمات لفا، ورأيت مؽتقًبا طؾك باا

سجؾف طـدي لدراستف، أا فقف أن الصخرة مـ الجـة، ولؿ يخطر يف بالل آكئذ أن حديثً 

 «.وإن كان يغؾب طؾك الظـ أكف مقضقع

ففق ضعقػ ٓضطرابف، كؿا  «.العجقة والصخرة مـ الجـة» وأما حديث:

 .(1)(1761)رقؿ « إرواء الغؾقؾ»يف 

[311]   

« مقضقع» «.قجب اهلل لف الـارلـ تزول قدما شاهد الزور حتك ي: »حديث

 «.محؿد بـ الػرات»آفتف: 

 «.مـؽر الحديث رماه أحؿد بالؽذب» قال البخاري فقف:

                                           

 (.2150( حديث: )1/905( )2)

 (.2151( حديث: )1/907( )1)
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 «.روى طـ محارب أحاديث مقضقطة يف شاهد الزور» قال أبق داود:

 صحقح، ووافؼف الذهبل. قال الحاكؿ:

 «.الؿقزان»وأورده الذهبل يف 

 الشقخ مـصقر كاصػ. «لخؿسةصقل االتاج الجامع لأل»واغرت بف مملػ 

 .(2)«رواه ابـ ماجف بسـد صحقح!(: »9/76قال )

[311]   

باصؾ.  .«مـ حبس العـب أيام الؼطاف حتك يبقعف... الحديث: »حديث

 «.إوسط»(، والطرباين يف 2/116) «الضعػاء»رواه ابـ ِحبَّان يف 

 أخطل الحافظ ابـ حجر خطل فاحًشا.

رواه الطرباين يف » (:48/:27« )امبؾقغ الؿر»قال الحافظ ابـ حجر يف 

 «.بنسـاد حسـ! «إوسط»

سللت أبل طـ هذا » (:2276/:2/49« )العؾؾ»قال ابـ أبل حاتؿ يف 

 .(1)«الحديث فؼال: حديث كذب باصؾ...

 

                                           

 (.2159( حديث: )1/926( )2)

 (.2169( حديث: )1/919( )1)



   
« السلسلت الضعيفت»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
159 

 

[312]   

كشػ الخػاء ومزيؾ اإللباس طؿا اشتفر مـ » $كتاب العجؾقين »

نكف جؿع فقف ما هب اسؿف يـبئ طـ مقضقطف، ف «إحاديث طؾك ألسـة الـاس

 .(2)«ودب

[313]   

ًٓ يرفعف اهلل هبا درجات..» حديث:  .«.إن العبد لقتؽؾؿ بالؽؾؿة ٓ يؾؼل لفا با

زوائد »(، والؿروزي يف 1/119فتح(، وأحؿد ) 6978أخرجف البخاري )« ضعقػ»

( مـ صريؼ طبد الرحؿـ بـ 1/67/2« )الشعب»(، والبقفؼل يف 9191« )الزهد

 ـ أبقف طـ أبل صالح طـ أبل هريرة مرفقًطا بف.طبد اهلل بـ ديـار ط

 وهذا إسـاد ضعقػ، ولف طؾتان: 

مع كقكف قد احتج بف  ،سقء حػظ طبد الرحؿـ بـ طبد اهلل بـ ديـار: األولك

 البخاري، فؼد خالػقه، وتؽؾؿقا فقف مـ قبؾ حػظف، ولقس يف صدقف.

( 1/299« )مقصئف»فذكره يف  ،مخالػة اإلمام مالؽ يف رفعف: واألخرى

 ا طؾك أبل هريرة.مقققفً 

َراُقْطـِل طؾك البخاري لزيادةٍ   د هبا.تػرَّ  وهذا الحديث مؿا اكتؼده الدَّ

                                           

 (.2190( حديث: )1/951) (2)
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َراُقْطـِل  لؿ يؼؾ هذا غقر طبد الرحؿـ، وغقره أثبت مـف، » :$قال الدَّ

 «.ولؿ يتعؼبف الحافظ بشلء، وأقره» «.وباقل الحديث صحقح

أصؾت الؽَلم طؾك هذا فؼط  ،وبعد» (:576ص:) $قال األلباين 

ل، أويؼقل قائؾ مـ جاهؾ قِّ ل متؼَ ولؽل ٓ يتؼقَّ  ،ا طـ السـةالحديث وراويف دفاطً 

 مغرض: أوحاسد أو

ـ لؽؾ ػ حديثف، فؼد تبقَّ وضعَّ « صحقح البخاري»إن إلباين قد صعـ يف 

ا، ا وحديثً ؿ طؼؾل أو رأيل كؿا يػعؾ أهؾ إهقاء قديؿً ؽِّ َح ذي بصقرة أكـل لؿ أُ 

وما تؼتضقف ققاطدهؿ يف هذا  ،ؽت بؿا قالف العؾؿاء يف هذا الراويإكؿا تؿسَّ و

العؾؿ الشريػ ومصطؾحف مـ رد حديث الضعقػ، وبخاصة إذا خالػ الثؼة. 

 .اهـ (2)«واهلل ولل التقفقؼ

اجتفد، ولؽؾ مجتفد كصقب، وتؿسؽ بؿا قالف  $: وإَْلَباكِل قؾت

ـ ديـار، وما تؼتضل ققاطد الؿصطؾح مـ العؾؿاء يف طبد الرحؿـ بـ طبد اهلل ب

الؽَلم يف الراوي الؿختؾػ فقف، والحديث لف شقاهد، كؿا خرج إَْلَباكِل يف 

 (.888(، ثؿ شاهد آخر برقؿ )590برقؿ ) «الصحقحة»

[314]   

والققػ أصح،  «.ضعقػ» «.آفة العؾؿ الـسقان... الحديث: »حديث

                                           

 (.2199( حديث: )1/961( )2)
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 .(2)«والؿرفقع ضعقػ معضؾ

[315]   

« مختصر تػسقر ابـ كثقر»كتابف يف ين الحؾبل زطؿ الشقخ الصابق»

أكف اقتصر فقف طؾك إحاديث الصحقحة، وواقع الؽتاب  ،( يف مؼدمتف1/670)

ا شافًقا مع بعض إمثؾة يف مؼدمة الؿجؾد الرابع ف، وقد كـت بقـت ذلؽ بقاكً بيؽذ

لؾشقخ كسقب  «مختصر تػسقر ابـ كثقر»، ثؿ اصؾعت طؾك «الصحقحة»مـ 

فنذا بف قد سبؼ ابـ بؾده إلك هذا الزطؿ الؽاذب يف مؼدمتف،  ،لحؾبلالرفاطل ا

 .(1)اهـ« يعط ؿوأخؾ بف كنخَللف أو أشد، فؼد زاد طؾقف التشبع بؿا ل

[316]   

« الســ الؽربى»هق كالؿختصر لـ $لؾذهبل « الؿفذب»وكتاب 

ففق مثؾ  ،لؾبقفؼل، ولؽـف يتؽؾؿ طؾك أحاديثف تصحقًحا وتضعقًػا بلوجز طبارة

 .(1)«خقصف طؾك الؿستدركتؾ»

[317]   

 .شاذ «.مـ قرأ ثَلث آيات مـ أول الؽفػ طصؿ مـ فتـة الدجال: »حديث

                                           

 (.2101( حديث: )1/968( )2)

 (.2105( حديث: )1/972( )1)

 (.2129( حديث: )1/986( )1)
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والحديث صحقح بغقر هذا الؾػظ، وأما هذا  ،(1/295أخرجف التِّْرمِذي )

فإول  ،شعبة يف مقضع آخر مـف لفقف شعبة، أو مـ دوكف، وقد أخط لأخط ،فشاذ

 «.طشر»، والصقاب: «ثَلث»ققلف: 

 «.ـ قرأ طشر آيات مـ آخر الؽفػ طصؿ مـ فتـة الدجالم»

مـ حػظ طشر آيات (: »1/299(: وأخرجف مسؾؿ )6/996رواه أحؿد )

 .(2)«مـ أول سقرة الؽفػ طصؿ مـ الدجال

[318]   

وكؿ يف تحؼقؼ الدكتقر الؼؾعجل وتعؾقؼاتف مـ إخطاء وإوهام التل »

 .(1)«واهلل الؿستعان !تدل طؾك مبؾغف مـ العؾؿ

[319]   

 .ڤهق مقلك طائشة  ةأبق مدل

 «.م الؿممـقـأوأبق مدلة هق مقلك طائشة » (:3/391قال التِّْرِمذي )

 .«التفذيب»(، و9/1/999) «الجرح والتعديؾ»وكذلؽ هق يف 

 .(1)«وهق مقلك أبل هريرة» فؼال: $شذ ابـ خزيؿة 

                                           

 (.2116( حديث: )1/509( )2)

 (.2151( حديث: )1/519( )1)

 (.2158( حديث: )1/519-515( )1)
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[321]   

طؾؿ أن أحاديث إبدال كؾفا ضعقػة ٓ يصح مـفا شل، وبعضفا أشد او

ا مـ بعض..، ثؿ تتبعت أحاديث كثقرة مـ أحاديث إبدال التل جؿعفا ضعػً 

الخرب الدال طؾك وجقد الؼطب وإوتاد »السققصل يف رسالتف التل سؿاها: 

، وتؽؾؿت طؾك أساكقدها، وكشػت طـ طؾؾفا التل سؽت «والـجباء وإبدال

 .(2)(2979 -2979السققصل طـفا، وذلؽ يف آخر هذا الؿجؾد برقؿ )

[321]   

ققؾ: فؽقػ كصـع يا رسقل اهلل؟  ،أٓ إن رحك اإلسَلم دائرة»حديث: 

ضعقػ » «.طرضقا حديثل طؾك الؽتاب فؿا وافؼف ففق مـل، وأكا قؾتفاقال: 

ا ففذا مـ وضع الزكادقة (: »2919رقؿ )« الؽبقر»أخرجف الطرباين يف  ،«جدًّ

لربقع ابـ حبقب والؿَلحدة، أو مؿـ تلثر هبؿ، واستجابقا لضَللتفؿ، فؼد أورده ا

مسـد اإلمام  -الجامع الصحقح » :إمام اإلباضقة يف كتابف الذي سؿاه بعضفؿ

مـفا هذا  ،فـؼؾ مـف أحاديث كثقرة ،، واطتؿد طؾقف الؿسؿك طز الديـ بؾقؼ«الربقع

مـفاج »الذي سؿاه طؾك الؼاطدة الؿذكقرة  «مـفاجف»فلورده يف  ،الحديث

سؾقب تللقػف، أو أخؿ طجقب يف (، وهق كتاب ض2187رقؿ ) «الصالحقـ

مسروقة مـ كتب متعددة مصقرة مختؾػة جؿعف، فنكف طبارة طـ فصقل  ةصريؼ

                                           

 (.2191( حديث: )1/577( )2)
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)إوفست(، ومـ أبرز ما فقف مـ الـقع  مثؾ الحديثة أٓت ببعضا مـفا تصقيرً 

ِعقػة والؿقضقطة فقف.  الثاين وأسقئف كثرة إحاديث الضَّ

مـ كتابف الؼقؿ  ،ـ الؽتاب وبقاهنا لفقال ابـ طبد الرب يف باب مقضع السـة م

بطاطتف  وقد أمر اهلل (: »292-1/290« )جامع بقان العؾؿ وفضؾف»

لؿ يؼقد بشلء، كؿا أمركا باتباع كتاب اهلل، ولؿ يؼؾ: وافؼ  ،واتباطف أمًرا مجؿًَل 

الزكادقة »قال طبد الرحؿـ بـ مفدي:  .كتاب اهلل، كؿا قال بعض أهؾ الزيغ

 .(2)«ذلؽ الحديث... والخقارج وضعقا

[322]   

وقد روي » ( طؼب حديث الجؾد بـ أيقب:2/437« )ســف»قال البقفؼل يف 

 «.«..الخَلفقات»يف أقؾ الحقض وأكثره أحاديث ضعاف قد بقـت ضعػفا يف 

: طـ هذا الحديث فلجاب بؼقلف $سئؾ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة و

« ع الػتاوىمجؿق» «.باصؾ، بؾ هق كذب مقضقع باتػاق طؾؿاء الحديث»

(12/611). 

لؿ يلت يف تؼدير الحقض » (:2/253« )السقؾ الجرار»قال الشقكاين يف 

وأكثره ما يصؾح لؾتؿسؽ بف، بؾ جؿقع القارد يف ذلؽ إما مقضقع، أو ضعقػ 

 «.بؿرة

                                           

 (.2900) ( حديث:1/590-591( )2)
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ختؾػ العؾؿاء يف تحديد أقؾ الحقض وأكثره، الؼد » قال األَْلَباكِل:

( أكف ٓ حد ٕقؾف، 29/117) $ة قوإصح كؿا قال شقخ اإلسَلم ابـ تقؿ

 اكتفك. «وٓ ٕكثره، بؾ ما رأتف الؿرأة طادة مستؿرة ففق حقض..

-100)ص« الؿحؾك»وهذا الذي رجحف ابـ تقؿقة مذهب ابـ حزم يف 

101)(2). 

[323]   

لقت أن بعض  ،فقف أوهام كثقرة $لؾحافظ الذهبل « التؾخقص»وكتاب 

إذن ٓستػاد الـاس فقائد  ،بعفايتت -طؾك طزهتؿ يف هذا العصر-أهؾ العؾؿ 

 .(1)«طظقؿة، وطرفقا ضعػ أحاديث كثقرة صححت خطل

[324]   

 .(1)«فَل يعتد بؼقلف مع مخالػتف ٕبل حاتؿ وابـف ،إزدي كػسف متؽؾؿ فقف»

[325]   

 طـ كؼًَل  «الشؿائؾ الـبقية»يعجبـل ما ذكره الشقخ جسقس يف شرحف طؾك 

 قال:  ،«البقان»ابـ رشد يف 

                                           

 (.2929( حديث: )1/609( )2)

 (.2916( حديث: )1/627( )1)

 (.2991( حديث: )1/611( )1)
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 طؾك أربعة أوجف: الؼقام لؾرجؾ »

وجف يؽقن فقف محظقًرا ٓ يحؾ، وهق أن يؼقم إكباًرا، وتعظقًؿا،  -2

 ًٓ  ًرا طؾك الؼائؿقـ لف.ب أن يؼام لف تؽبُّ ح لؿـ يوإجَل

ًٓ ووجف يؽقن فقف مؽروًها، وهق أن يؼقم إكبارً  -1  لؿـ ٓ يحب ا وإجَل

بػعؾ الجبابرة، وما ففذا يؽره لؾتشبف  ،أن يؼام لف، وٓ يتؽرب طؾك الؼائؿقـ لف

 يخشك أن يدخؾف مـ تغققر كػس الؿؼقم لف.

ا لؿـ ٓ يريد ذلؽ، ا، وهق أن يؼقم تجؾة، وإكبارً ووجف يؽقن فقف جائزً  -1

وٓ يشبف حالف حال الجبابرة، ويممـ أن تتغقر كػس الؿؼقم لف لذلؽ، وهذه صػة 

 معدومة إٓ فقؿـ كان بالـبقة معصقًما.

ن يؼقم إلك الؼادم طؾقف مـ سػر فرًحا أا، وهق ووجف يؽقن فقف حسـً  -9

بؼدومف يسؾؿ طؾقف، أو الؼادم طؾقف الؿصاب بؿصقبة لقعزيف بؿصابف، وما أشبف 

 .(2)«ذلؽ

[326]   

أخرجف التِّْرمِذي،  ،«ضعقػ» «.حد الساحر ضربة بالسقػ: »حديث

َراُقْطـِل، والحاكؿ، والطرباين يف  ، وابـ «الػاصؾ»، والرامفرمزي يف «الؽبقر»والدَّ

 .(1)«الؽامؾ»طدي يف 

                                           

 (.2991( حديث: )1/617( )2)

 (.2996( حديث: )1/692( )1)
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[327]   

وهمٓء الطرققة الذيـ يتظاهرون بلهنؿ مـ أولقاء اهلل فقضربقن أكػسفؿ »

حدهؿ يف حؾب أبعضف سحر وتخققؾ ٓ حؼقؼة لف، ولل مع و ،بالسقػ والشقش

 ،كف يطعـ كػسف بالشقش، ويؼبض طؾك الجؿرأمققػ تظاهر فقف أكف مـ همٓء، و

ؼة، وهددتف بالحرق إن لؿ يرجع طـ هذه فـصحتف، وكشػت لف طـ الحؼق

فؾؿا  ،فؼؿت إلقف، وقربت الـار مـ طؿامتف مفدًدا ،فؾؿ يرتاجع ،الدطقى الػارغة

 .(2)«أصر أحرقتفا طؾقف، وهق يـظر، ثؿ أصػلهتا خشقة أن يحرتق...

[328]   

 «الدرر الػاخرة يف كشػ طؾقم أخرة»وأما ما كؼؾف الغزالل يف  :«فائدة»

يلتقن الؿقت طؾك صػة  -لعـف اهلل وكؾ أطقاكف-وإن إبؾقس مـ فتـة الؿقت، 

 «.ا...مت يفقديًّ »أبقيف طؾك صػة القفقدية فقؼقٓن لف: 

 .(1)«لؿ أقػ طؾقف يف الحديث» :$قال السققصل 

[329]   

سادة السقدان أربعة: لؼؿان الحبشل، والـجاشل، وبَلل، : »حديث

 .(1)«ضعقػ» «.ومفجع

                                           

 (.2996( حديث: )1/691( )2)

 (.2998( حديث: )1/696( )1)

 (.2951( حديث: )1/650( )1)
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[331]   

الخرب الدال » :مـ رسالة السققصل ث الؿتؼدمةكؼؾت أكثر أساكقد إحادي »

، وقد حشاها بإحاديث «طؾك وجقد الؼطب وإوتاد والـجباء وإبدال

ِعقػة، وأثار القاهقة، وبعضفا أشد ضعًػا مـ بعض، كؿا يدلؽ هذا  الضَّ

التخريج، ومـ طجقب أمره أكف لؿ يذكر فقفا وٓ حديًثا واحًدا يف الؼطب 

تبًعا لؾصقفقة بالغقث أيًضا، وكذلؽ لؿ يذكر يف إوتاد الؿزطقم، ويسؿقف 

والـجباء أي حديث مرفقع، وإكؿا هل كؾفا أسؿاء مخرتطة طـد الصقفقة ٓ 

 .(2)«ففق مشفقر طـدهؿ ،الؾفؿ إٓ اسؿ البدل ،تعرف طـد السؾػ

[331]   

 .(1/112أخرجف أحؿد ) ،«ضعقػ» «.آية الؽرسل ربع الؼرآن: »حديث

 .(1)«ربع الؼرآن ﴾ٻ ٻ ٱ﴿»الثابت ققلف: 

 

JI IK 

 

                                           

 (.2979( حديث: )1/672( )2)

 (.2989ديث: )( ح1/675( )1)
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 فوائد المجلد الرابع

[332]   

يعؾؿفا أصحابف أن يؼقلقها بقـ  ملسو هيلع هللا ىلصوخطبة الحاجة التل كان رسقل اهلل »

سقاء كان يف خطبة كؽاح، أو جؿعة، أو طقد، أو  ،يدي كَلمفؿ يف أمقر ديـفؿ

ا ا. ومـ أسقأ التعؾقؼات التل وقػت طؾقفمحاضرة، ولل فقفا رسالة مطبقطة مرارً 

 ،يف أوكة إخقرة، والتل تدل طؾك أن كاتبفا لؿ يمت مـ الحؽؿة شقًئا مذكقًرا

 «صحقح الؽؾؿ الطقب»ما صبعف الؿدطق شرف حجازي الؿصري طؾك كتابل 

 طـ الـقوي: ( كاقًَل 85ققلف )ص :الذي سرقف وصبعف بتعؾقؼات أضاففا مـ طـده

 .(2)«اتػاق العؾؿاءلق لؿ يلت بشلء مـفا صح الـؽاح ب ،هذه الخطبة سـة»

[333]   

لبعض إخقاكـا « ترتقب صحقح الجامع الصحقح..»جاء يف مؼدمة 

ِعقػة، وسبب ذلؽ « الؽـز الثؿقـ...»كتاب (: »29)ص محشق بإحاديث الضَّ

أكف اطتؿد طؾك تصحقح الحاكؿ، والتِّْرمِذي، وابـ ِحبَّان، وطؾك إحاديث التل 

                                           

 ( حاشقة.9/2( )2)
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فقف كظر  -كؿا ٓ يخػك-وهذا الحؽؿ  ققؾ فقفا: رواتف ثؼات، أو رجالف مقثؼقن،

 .(2)«بقـقه يف مملػاهتؿ ،طـد أهؾ الحديث

[334]   

 .(1)«ضعقػ» «.سقد الؼقم خادمفؿ: »حديث

[335]   

 «.إذا اغتاب أحدكؿ أخاه فؾقستغػر اهلل لف، فنن ذلؽ كػارة لف: »حديث

 «.مقضقع»

 «.يرمك بالؽذب»قال البخاري:  .: مـ سؾقؿان بـ طؿروآفتف

 .(1)«يضع الحديثكان : »قال أحؿد

[336]   

 .(9)«ضعقػ» «.كػارة مـ اغتبت أن تستغػر لف: »حديث

[337]   

 «.مقضقع» «.مـ اغتاب رجًَل، ثؿ استغػر لف غػرت لف غقبتف: »حديث
                                           

 ( مؼدمة.9/5( )2)

 (.2501( حديث: )9/9( )1)

 (.2528( حديث: )9/16( )1)

 (.2529( حديث: )9/17( )9)
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 : حػص بـ طؿر بـ مقؿقن.آفتف

اًبا: »قال أبق حاتؿ  «.كان شقًخا كذَّ

 يف-هذه إحاديث الثَلثة  $وقد أورد ابـ الجقزي » :قال األَْلَباكِل

 .(2)«، وإين أراه لؿ يبعد طـ الصقاب«الؿقضقطات»يف كتابف  -كػارة الغقبة

[338]   

فؽؿ مـ مئات إحاديث ضعػفا أئؿة الحديث، وهل مع ذلؽ صحقحة »

الؿعـك، وٓ حاجة لضرب إمثؾة طؾك ذلؽ. ولق فتح باب تصحقح إحاديث 

طؾك الشرع، مـ حقث الؿعـك دون التػات إلك إساكقد ٓكدس كثقر مـ الباصؾ 

 .(1)«ما لؿ يؼؾ ملسو هيلع هللا ىلصولؼال الـاس طؾك الـبل 

[339]   

إذا وقعت الػلرة يف السؿـ، فنن كان جامًدا فللؼقها، وما حقلفا، : »حديث

 «.ا فَل تؼربقهوإن كان مائعً 

ل، وابـ ِحبَّان، والبقفؼل، وأحؿد مـ  «.شاذ»
أخرجف أبق داود، والـََّسائِ

 طـ أبل هريرة مرفقًطا.صريؼ معؿر طـ الزهري طـ سعقد بـ الؿسقب 

                                           

 (.2510( حديث: )9/19( )2)

 (.2519( حديث: )9/17( )1)
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واطؾؿ أكف وقع طـد الـََّساِئل مـ صريؼ طبد الرحؿـ بـ » (:53وقال )ص

لؿخالػتفا  :، وهل رواية شاذة«جامد»مفدي طـ مالؽ، وصػ السؿـ بلكف 

لرواية الجؿاطة طـ مالؽ، ولرواية الجؿفقر طـ الزهري، بؾ هل مخالػة لرواية 

 .(2)«أحؿد طـ طبد الرحؿـ بـ مفدي

[341]   

 .(1)«ضعقػ» «.أفضؾ الدطاء دطاء الؿرء لـػسف: »ديثح

[341]   

الضحاك ابـ مزاحؿ الفَللل لؿ يثبت لف سؿاع مـ أحد مـ الصحابة، »

 .(1)«$كؿا قال الحافظ الؿزي 

[342]   

وقال »...  مقسك طقسك بـ مفران:ل يف ترجؿة أب« الؿقزان»قال الذهبل يف 

تاب مـ تصـقػف يف وقع إلل ك ،الخطقب: كان مـ شقاصقـ الرافضة ومردهتؿ

فؾؼد قػ شعري، وطظؿ تعجبل مؿا فقف مـ  ،الطعـ طؾك الصحابة وتؽػقرهؿ

 .(9)«الؿقضقطات والبَليا

                                           

 (.2511( حديث: )9/90( )2)

 (.2561( حديث: )9/66( )1)

 (.2570( حديث: )9/72( )1)

 (.2571حديث: ) (9/71( )9)
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[343]   

فؽـ كؿا شئت،  ،الرب ٓ يبؾك، واإلثؿ ٓ يـسك، والديان ٓ يـام: »حديث

 .«ضعقػ» «.كؿا تديـ تدان

ـتشًرا قؾت: ولؼد رأيتف م (::8« )اإلسؿاء والصػات»أخرجف البقفؼل يف 

بقـ أوساط الـاس وطامتفؿ، وبخاصة يف إدطقة، والحديث ٓ يثبت يف 

 .(2)«ذلؽ

[344]   

لؿحؿد بـ طؾل التِّْرمِذي، « كقادر إصقل يف معرفة أخبار الرسقل»كتاب 

مـفا أكف كان  ،فلكؽروا طؾقف أشقاء ،وهق صقيف مشفقر، وهق مطعقن يف طؼقدتف

، وغقرهؿا، «الػصقص»طربل صاحب  يػضؾ القٓية طؾك الـبقة، وقد تبعف ابـ

 صؾع طؾك كتبف، واهلل الؿستعان.اكؿا يعؾؿ مـ 

 .(1)(9/201/1« )الـبَلءطَلم أسقر »، و«الؾسان»راجع ترجؿتف يف 

[345]   

. «الحؾقة»الؿراد طـد اإلصَلق يف فـ التخريج مملػ  أبق كعقؿ اثـان.

                                           

 (.2576( حديث: )9/77( )2)

 (.2589( حديث: )9/91( )1)
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(، وأما أبق 910واسؿ أبل كعقؿ هذا أحؿد بـ طبد اهلل إصبفاين تقيف سـة )

 طبد الؿؾؽ بـ محؿد،  -كؿا ترى-كعقؿ الذي تؾؼاه طـف الديؾؿل فاسؿف 

تذكرة »وهؿا مرتجؿان يف  ،(111وهق الجرجاين الحافظ مات سـة )

 .(2)، وغقره«الحػاظ

[346]   

 «.يقم مـ إمام طادل أفضؾ مـ طبادة ستقـ سـة.. الحديث: »حديث

 .«الؽبقر»أخرجف الطرباين يف  ،«ضعقػ»

 «.لققم مـ سؾطان طادل أفضؾ مـ طبادة سبعقـ سـة: »ديثوأما ح

رواه الطرباين مـ حديث ابـ طباس  (:2/266« )تخريجف»قال العراقل يف 

 .(1)«ستقـ»بسـد حسـ بؾػظ: 

[347]   

ما ذكر السققصل  إٓ الؾفؿ تضعقػف، أو الحديث بنطَلل صرح مـ أر ولؿ»

« تاريخ الخطقب»ك أن مجرد طزو الحديث إل «الجامع الؽبقر»يف مؼدمة  $

 .(1)«وكحقه يؽػل لإلشارة إلك تضعقػ الحديث

                                           

 (.2591( حديث: )9/97( )2)

 (.2595( حديث: )9/98( )1)

 (.2600( حديث: )9/209( )1)
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[348]   

تجريح الراوي بالقضع شر مـ الؽذب يف الجرح، كؿا ٓ يخػك طؾك »

 .(2)«أهؾ العؾؿ

[349]   

أخرجف اإلمام أحؿد  ،«ضعقػ» «.كان يؾعـ الؼاشرة والؿؼشقرة: »حديث

(6/150). 

قرها بالغؿرة لقصػق الؼاشرة التل تعالج وجففا أو وجف غ» «:الـفاية»ويف 

 :ؿرة بالضؿالغُ  «.كلهنا تؼشر أطؾك الجؾد ،لقهنا، والؿؼشقرة التل يػعؾ هبا ذلؽ

 .«الؼامقس»الزطػران، كؿا يف 

 .(1)وبالجؿؾة فالحديث ضعقػ اإلسـاد مرفقًطا ومقققًفا

[351]   

-وقع يف كسخة الدرامل تحريػ كثقر، وقد كان الشقخ زهري الـجار »

 :قال لف $مـ مصر أن إستاذ أحؿد محؿد شاكر  قد كتب إلل -حػظف اهلل

فؾعؾف وفؼ  ،صبعة جقدة مصححة بؼؾؿف «ســ الدارمل»إكف يريد أن يطبع 

 .(1)«لذلؽ

                                           

 (.2605( حديث: )9/220( )2)

 (.2629( حديث: )9/227( )1)

 (.2619( حديث: )9/219( )1)
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[351]   

كسبة  -بالػتح، ثؿ السؽقن، وفتح الؼاف، وسؽقن الـقن، ودال-ي دِ ـْ ؼَ ْس القَ 

طؾك ، وقد فاتت هذه الـسبة «معجؿ البؾدان»إلك وسؼـد مـ قرى الري، كؿا يف 

 .(2)!«لبابف»السؿعاين فؾؿ يقردها يف كتابف، وٓ استدركفا طؾقف ابـ إثقر يف 

[352]   

قال ابـ َمِعقـ: ٓ  ،بشر بـ آدم» (:45/2« )الؽامؾ»قال ابـ طدي يف 

ا  «.أطرفف، ولؿ أر لف حديًثا مـؽًرا جدًّ

 .(1)«، ووثؼف جؿاطة«صحقحف»هق مـ شققخ البخاري يف » قال األَْلَباكِل:

[353]   

رواه العؼقؾل يف  ،«ضعقػ» «.مـ سره أن يـجق فؾقؾزم الصؿت: »ثحدي

وقد روي يف الصؿت أحاديث بلساكقد جقاد بغقر »(: وقال: 181« )الضعػاء»

 «.هذا الؾػظ

، وهق مخرج يف «اَج كَ  َت ؿَ َص  ـْ مَ »مـ ذلؽ حديث:  قال األَْلَباكِل:

 .(1)(516« )الصحقحة»

                                           

 (.2696( حديث: )9/299( )2)

 (.2650حديث: ) (9/252( )1)

 (.2655( حديث: )9/259( )1)
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[354]   

 .(2)«لفٓ أصؾ » «.أكا ابـ الذبقحقـ: »حديث

[355]   

أخرجف اإلمام «. ضعقػ» «.إن أفضؾ الضحايا أغَلها وأسؿـفا: »حديث

 .(1)(1/919أحؿد )

[356]   

وٓ يؾتػت إلك ققل إزدي، فنن يف لساكف يف » :«الؿقزان»قال الذهبل يف 

 .(1)«الجرح رهًؼا

[357]   

أكك لف «: »الؿقزان»قال الذهبل يف  طبد الؿؾؽ بـ مروان الخؾقػة إمقي.

 «.د سػؽ الدماء، وفعؾ إفاطقؾ؟!العدالة، وق

كان صالب طؾؿ قبؾ الخَلفة، ثؿ اشتغؾ هبا » «:التؼريب»قال الحافظ يف 

، وقبؾفا مـازًطا ٓبـ الزبقر تسع  ،فتغقر حالف ًٓ مؾؽ ثَلث طشرة سـة استؼَل

 .(9)«سـقـ

                                           

 (.2677( حديث: )9/271( )2)

 (.2678( حديث: )9/279( )1)

 (.2686( حديث: )9/282( )1)

 (.2709( حديث: )9/296( )9)
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[358]   

فؿؽث  ،أتدريـ ما خرافة؟ كان رجًَل مـ بـل طذرة أسرتف الجـ: »حديث

فؽان يحدث الـاس بؿا رأى فقفؿ مـ  ،ثؿ ردوه إلك اإلكسفقفؿ دهًرا، 

 «.ضعقػ» «.فؼال الـاس: حديث خرافة ،إطاجقب

والحديث لؿ  .(6/257(، وأحؿد )1/58« )الشؿائؾ»رواه التِّْرمِذي يف 

 .(2)فاقتضك التـبقف ،«جامعف»يروه التِّْرمِذي يف 

[359]   

 «.ضعقػ» «.أصدق الرؤيا بإسحار: »حديث

ْرمِذي، والدرامل، وأبق يعؾك، وابـ ِحبَّان، وابـ طدي، والحاكؿ، أخرجف التِّ 

 .(1)«التاريخ»والخطقب يف 

[361]   

القهاب الحجبل  طبد ( طـ ابـ9/259/2« )الجامع»روى الخطقب يف 

فؽتبت  ،كـت يف مجؾس بعض الؿحدثقـ، ويحقك بـ َمِعقـ إلك جـبل»قال: 

قال: فؼؾت  ،ٕرضة تسرع إلقففؼال لل: ٓ تػعؾ، فنن ا ،فذهبت ٕتربف ،صحًػا

: أتربقا الؽتاب، فنن الرتاب مبارك، وهق أكجح ملسو هيلع هللا ىلصلف: الحديث طـ الـبل 

                                           

 (.2721( حديث: )9/101( )2)

 (.2711( حديث: )9/128( )1)
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 «.قال: ذاك إسـاد ٓ يسقى شقًئا .لؾحاجة

ِعقػة»: والحديث ذكره إَْلَباكِل يف قؾت  .(2)(2719و 2718برقؿ )ح « الضَّ

[361]   

مـ غَلة «: »نالؿقزا»قال الذهبل يف  «.طباد بـ يعؼقب، وهق الرواجـل»

 «الصحقح»لؽـف صدوق يف الحديث، وطـف البخاري يف  ،وس البدعءالشقعة، ور

 «.ا بآخرمؼروكً 

 .(1)«قال ابـ ِحبَّان: رافضل داطقة» «:الضعػاء»وقال يف 

[362]   

يف حديثف طـ أبل الفقثؿ  ،دراج أبل السؿح: صدوق» قال الحافظ:

 .(1)«ضعػ

[363]   

زاد »ابـ الؼقؿ يف كتابف  يسؽت طـ كثقر مـ إحاديث التل خرجفا»

 -وإن لؿ أقؾ: أكثر-الؿعؾؼان طؾقف، كؿا هل طادهتؿا يف كثقر مـ « الؿعاد

 اهـ. (9)«أحاديثف

                                           

 (.2719( حديث: )9/115( )2)

 (.2792( حديث: )9/117( )1)

 (.2796( حديث: )9/110( )1)

 (.2757( حديث: )9/192( )9)
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[364]   

ٓ تخؾق  ،وهـاك آثار أخرى طـ التابعقـ يف حؾ طؼد كػـ الؿقت يف الؼرب»

طؼد كػـ الؿقت يف  لؽـ مجؿقطفا يؾؼل آصؿئـان يف الـػس أن حؾَّ  ،مـ ضعػ

فؾعؾف لذلؽ قال بف الحـابؾة تبًعا لإلمام أحؿد،  ،ن معروًفا طـد السؾػالؼرب كا

قؾت ٕحؿد، أو سئؾ طـ العؼد يف (: »258« )مسائؾف»فؼد قال أبق داود يف 

 «.الؼرب؟ قال: كعؿ

فؾؿا  ،مات أخ لل صغقر» (:255/649« )مسائؾف»وقال ابـف طبد الل يف 

 ،قال لل: يا طبد اهلل! حؾ العؼد ،وضعتف يف الؼرب، وأبل قائؿ طؾك شػقر الؼرب

 .(2)«فحؾؾتفا

[365]   

اتؼقا الحديث طـل إٓ ما » ( حديث:4/76) $ققل التِّْرِمذي 

 «.حديث حسـ»: الحديث« طؾؿتؿ...

الؿػفقم مـ قاطدة التِّْرمِذي يف مثؾ ققلف هذا أكف يعـل: » قال األَْلَباكِل:

 .(1)«حسـ لغقره»

                                           

 (.2761( حديث: )9/197( )2)

 (.2781( حديث: )9/165( )1)
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[366]   

ث خقر مـ اثـقـ، وأربعة خقر مـ اثـان خقر مـ واحد، وثَل: »حديث

 «.ثَلثة... الحديث

وطزوه  ،(5/295« )زوائد الؿسـد»أخرجف طبد اهلل بـ أحؿد يف  .«مقضقع»

، «الؿـاوي»، ومشك طؾك ذلؽ «الجامع»ٕحؿد خطل تبعف طؾقف السققصل يف 

 «.والصقاب طزوه ٓبـف طبد اهلل، فنكف مـ حديثف، ولقس مـ حديث أبقف

لتػريؼ بقـ ما يرويف اإلمام أحؿد وابـف يف غقر ما مـاسبة، : وقد جرى اقؾت

 .(2)ولؽـ هـاك مـ لؿ يـتبف إلك هذا التػريؼ، واهلل أطؾؿ

[367]   

لق أن أحدكؿ يعؿؾ يف صخرة صؿاء لقس باب وٓ كقة لخرج : »حديث

 «.ضعقػ» «.ا مـ كانطؿؾف لؾـاس كائـً 

مـ صريؼ دراج  رواه أحؿد، وأبق يعؾك، وابـ ِحبَّان، والحاكؿ، وغقرهؿ

 أبل السؿح طـ أبل الفقثؿ طـ أبل سعقد الخدري مرفقًطا.

 .(1)«قال أحؿد: أحاديثف مـاكقر..» «:الؿقزان»قال الذهبل يف 

                                           

 (.2797( حديث: )9/179( )2)

 (.2807( حديث: )9/188( )1)
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[368]   

( 9/1/910« )الجرح والتعديؾ»أبل العذراء أورده ابـ أبل حاتؿ يف »

 ا وٓ تعديًَل.ولؿ يذكر فقف جرًح 

 «.مجفقل» «:الؿقزان»قال الذهبل يف 

 «.مجفقل»أي:  ـل كذا قال أبق حاتؿ:يع

وهذا اصطَلح مـف، كؿا كص طؾقف يف ترجؿة أبان بـ حاتؿ » قال األَْلَباكِل:

 :«التعجقؾ»وصرح بذلؽ ابـ حجر يف  ،(2/5)

 .(2)«قال أبق حاتؿ: مجفقل»

[369]   

 «.ضعقػ» «.أجرؤكؿ طؾك الػتقا أجرؤكؿ طؾك الـار: »حديث

 .(1)(2/57) «ســف»أخرجف الدرامل يف 

[371]   

 «.ضعقػ» «.اأحد أبقي بؾؼقس كان جـقًّ : »حديث

 .(1)(2/277رواه ابـ طدي )

                                           

 (.2820( حديث: )9/190-192( )2)

 (.2825( حديث: )9/199( )1)

 (.2828( حديث: )9/197( )1)
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[371]   

طبد اهلل بـ جعػر، والد طؾل بـ »(: 3/326« )الؽامؾ»قال ابـ طدي يف 

 «.الؿديـل طامة ما يرويف ٓ يتابعف أحد طؾقف، وهق مع ضعػف مؿـ يؽتب حديثف

 «.ضعػقه» :«الضعػاء»وقال الذهبل يف 

 .(2)«ضعقػ..» «:التؼريب» قال الحافظ يف

[372]   

 .(1)«ضعقػ» «.اتؼقا فراسة الؿممـ، فنكف يـظر بـقر اهلل: »حديث

[373]   

 «.الرواية طـ حرام حرام» قال الشافعل، وابـ َمِعقـ:

 .(1)«حرام بـ طثؿان»هق: 

[374]   

أورده ابـ أبل حاتؿ  ،مجفقل الحال معػس بـ طؿران بـ حطان.

 ؿاهؿ، ولؿ يذكر فقف جرًحا وٓ تعديًَل.(، وذكر أكف روى طـف ثَلثة س9/2/911)

                                           

 (.2829( حديث: )9/197( )2)

 (.2812( حديث: )9/199( )1)

 (.2892( حديث: )9/112( )1)
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 .(2)(1/180« )الثؼات»أورده ابـ ِحبَّان يف أتباع التابعقـ مـ 

[375]   

 «.ضعقػ» «.كان يصافح الـساء، وطؾك يده ثقب: »حديث

ومخالػ لؾحديث  ،(1/19/2« )التؿفقد»أخرجف ابـ طبد الرب يف 

 .(1)(519) «الصحقحة»اكظر يف  «.صحقح» .«َل أصافح الـساء»الصحقح: 

[376]   

ٓ اطتؼد أن هذه العبارة تػقد تقثقؼ ، «كان صالًحا متـسًؽا» ققل الخطقب:

إذ ٓ تَلزم بقـ كقن الرجؾ صالًحا متـسًؽا، وبقـ كقكف ثؼة  ،الرجؾ يف الرواية

فؽؿ مـ الصالحقـ مـ ضعػاء ومرتوكقـ، كؿا هق معروف لدى مـ لف  ،ضابًطا

 .(1)طـاية هبذا العؾؿ الشريػ

[377]   

أن كؾ ما طزاه « الجامع الؽبقر»السققصل يف مؼدمة كتابف كص »

كقادر »لؾعؼقؾل، وابـ طدي، والخطقب، وابـ طساكر، ولؾحؽقؿ التِّْرمِذي يف 

، أو لؾديؾؿل «تاريخف»، أو ٓبـ الـجار يف «تاريخف»لؾحاكؿ يف  أو ،«إصقل

                                           

 (.2851( حديث: )9/119( )2)

 (.2858( حديث: )9/117( )1)

 (.2861( حديث: )9/192( )1)
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 .(2)«ففق ضعقػ «مسـد الػردوس»يف 

[378]   

يعـل مـ الطبؼة التل لؿ  «.ؼة مـ السادسةث» :«التؼريب»قال ابـ حجر يف 

 .(1)يثبت لفؿ لؼاء مـ أحد مـ الصحابة، كؿا صرح يف الؿؼدمة

[379]   

 «.يدخؾ فؼراء الؿسؾؿقـ الجـة قبؾ إكبقاء بلربعقـ خريًػا: »حديث

ومـ مـاكقر هذا الؾػظ:  .(1/119أخرجف أحؿد ) .باصؾ هبذا الؾػظ

 «.إغـقاء» ، فنن الؿعروف إكؿا هق بؾػظ:«إكبقاء»

يف فؼراء  ملسو هيلع هللا ىلصإكؿا قالفا  «أربعقـ خريًػا» والؿحػقظ أن هذه الؿدة:

فقدخؾقن الجـة قبؾ أغـقائفؿ  -طامة–الؿفاجريـ، وأما فؼراء الؿسؾؿقـ 

 .(1)بخؿسؿائة سـة

[381]   

 .(9)«ضعقػ» «.الختان سـة لؾرجال مؽرمة لؾـساء: »حديث

                                           

 (.2861( حديث: )9/192( )2)

 (.2867( حديث: )9/197( )1)

 (.2916( حديث: )9/199-900( )1)

 (.2915( حديث: )9/907( )9)
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[381]   

فراجع  ،ػسف متفؿهق ك «الؿـتؼك مـ الؿجالسة»الديـقري صاحب كتاب 

 .(2)«الؿقزان»ترجؿتف يف 

[382]   

 .(1)«ضعقػ» «.أكثر الؼبائؾ يف الجـة مذحج: »حديث

[383]   

 «.ضعقػ» «.ًعا، فنكف قد كان أسؾؿبَّ ٓ تؾعـقا تُ : »حديث

ٓ تسبقا »( مـ صريؼ أخرى بؾػظ: 5/190« )مسـده»وقد أخرجف أحؿد يف 

 .(1)(1917« )الصحقحة»وهق هبذا الؾػظ ثابت: ٕن لف شقاهد يف  «.تبًعا...

[384]   

َراُقْطـِل:، وذو الـقن الؿصري روى طـ مالؽ أحاديث فقفا » قال الدَّ

 .(9)«كظر

                                           

 (.2916) ( حديث:9/922( )2)

 (.2918( حديث: )9/921( )1)

 (.2919( حديث: )9/921( )1)

 (.2959( حديث: )9/911( )9)
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[385]   

)ق « الحجة»ؼاسؿ إصبفاين يف كتابف القال الحافظ أبق » )فائدة(:

 ،رواه ثَلثة وطشرون مـ الصحابة، (، وقد ذكر حديث الـزول الصحقح91/1

 «.سبعة طشر رجًَل، وست امرأة

 .(2)(299-1/295طـ ستة مـفؿ ) «اإلرواء»قد خرجتف يف » األَْلَباكِل: قال

[386]   

 ،رأى الدجال يف صقرتف رؤيا طقـ ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  ،ويف حديث ابـ طباس»

« طـ الدجال فؼال: رأيتف فقؾؿاكًقا أقؿر هجاًكا... ملسو هيلع هللا ىلصفسئؾ الـبل  ،لقس رؤيا مـام

 الحديث.

 .(1)( بسـد حسـ2/197أخرجف أحؿد )

 

JI IK 

 

                                           

 (.2961( حديث: )9/911( )2)

 (.2969( حديث: )9/919( )1)
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ائد المجلد الخامسفو  

[387]   

كف ٓ يستطقع أقاطدة تؼقية الحديث بؽثرة صرقف لقست طؾك إصَلقفا، و

( يف 1221)حديث  :مثالف ،تطبقؼفا إٓ أهؾ الؿعرفة الؿتؿؽـقـ يف هذا العؾؿ

ِعقػة»  .(2)«الضَّ

: وفقف رد طؾك مـ رمك الشقخ بالتساهؾ يف تؼقيتف لألحاديث بؽثرة قؾت

 الطرق.

[388]   

ة صحقح الحديث إذا روى طـف أحد العبادلة، ومـفؿ طبد اهلل وابـ َلِفقعَ »

 .(1)«بـ الؿبارك

[389]   

سؿقا »طؾك حديث:  «العؼقؼة»يف باب « البدر الؿـقر»يف  $ققل ابـ الؿؾؼـ 
                                           

 ( مؼدمة.5/5( )2)

 (.1005( حديث: )5/27( )1)
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 (.1/192/1722) «خَلصتف»، كؿا يف «غريب»: «أسؼاصؽؿ، فنهنؿ مـ أفراصؽؿ

كص طؾقف يف الؿؼدمة  ويعـل أكف ٓ يعؾؿ مـ رواه، كؿا قال األَْلَباكِل:

(2/9)(2). 

[391]   

مسـد ما وراء »: «الشذرات»قال فقف ابـ العؿاد يف  «بق الػضؾ الؽاغديأ»

 .(1)«الـفر

[391]   

والشقخ طبد الحل بـ محؿد الؽتاين، ولست أشؽ يف شدة حػظف، 

وصقل باطف يف طؾؿ الحديث وغقره مـ العؾقم، ولؽـ ضفر لل يف هذا الؽتاب 

إلك الحػظ دون الـؼد، ولذلؽ وقعت يف كتابف هذا أن طـايتف كاكت متقجفة 

أحاديث كثقرة ضعقػة دون أن يـبف طؾقفا، ولقس هذا مجال ذكرها، بؾ إكف 

لقس بخقركؿ مـ »مثالف حديث:  ،ا ٓ يرقك إلك أن يؽقن ضعقًػاصحح حديثً 

 .(1)«ترك دكقاه ٔخرتف...

 

                                           

 (.1006( حديث: )5/29( )2)
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[392]   

 :«ه مـ الـارفؾقتبقأ مؼعد [لقضؾ الـاس]مـ كذب طؾل متعؿًدا : »حديث

، وهل زيادة مستغربة، ورويت هذه الزيادة أيًضا مـ «لقضؾ الـاس»

حديث ابـ مسعقد، والرباء بـ طازب، وحذيػة بـ القؿان، ويف أساكقدها مؼال، 

ز وضع الحديث يف فضائؾ إطؿال مـ وقد تعؾؼ بف بعض أهؾ الجفؾ مؿـ جقَّ 

ؾك هذا إكؿا يدخؾ يف القطقد فع ،ن الَلم لؾتعؾقؾإالؽرامقة، وغقرهؿ، وقالقا: 

الؿذكقر مـ قصد اإلضَلل، وهذا التعؾقؼ باصؾ، فنن الؿـدوب قسؿ مـ 

ا، فؼد كسب إلك اهلل ورسقلف ما لؿ إقسام الشرطقة، فؿـ رتب طؾك طؿؾ ثقابً 

 .(2)يؼقٓه، وهذا مـ اإلضَلل

[393]   

 » صؾ الحديث:أ
َّ
لقضؾ : »بدون هذه الزيادة «متعؿًدا مـ كذب طؾل

 كس، والؿغقرة.أالشقخان مـ رواية طؾل، وأبل هريرة، و طؾقف اتػؼ ،«الـاس

وقد جؿع صرقف جؿاطة مـ الحػاظ، فؿـ أقدمفؿ إبراهقؿ بـ إسحاق 

، هالحربل، ثؿ أبق بؽر البزار، ثؿ ابـ صاطد، ثؿ أبق الؼاسؿ الطرباين، ثؿ ابـ مـد

 ؽري.ثؿ محؿد طبد القهاب الـقسابقري، ثؿ ابـ الجقزي، ثؿ أبق طؾل الب

لقضؾ بف »فاتػاق هذه الطرق الؿتقاترة طؾك طدم ذكر تؾؽ الزيادة: 

                                           

 (.1010( حديث: )5/98( )2)
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مع إمؽان تلويؾفا لق صحت، كؿا بقـف  ،أكرب دلقؾ طؾك بطَلهنا «الـاس

 .(2)$الحافظ 

[394]   

 .(1)«الؿبارك بـ فضالة: يدلس ويسقي» «:التؼريب»قال الحافظ يف 

[395]   

صحقح الجامع »سباب ذكرهتا يف مؼدمة ٕ :رمقز السققصل ٓ يعتد هبا

 .(1)«الصغقر

[396]   

 «.ضعقػ» «.مـ خرج يف صؾب العؾؿ ففق يف سبقؾ اهلل حتك يرجع: »حديث

(، والطرباين يف 2/55(، وابـ طبد الرب )1/208رواه التِّْرمِذي )

 .(9)، وغقرهؿ«، وأبق كعقؿ يف الحؾقة«الصغقر»

[397]   

(: 107« )التاريخ الصغقر»قال البخاري يف  «.يحقك بـ مقؿقن التؿار»

                                           

 (.1010( حديث: )50- 5/98( )2)

 (.1012( حديث: )5/52( )1)

 (.1015( حديث: )5/51( )1)

 (.1017( حديث: )5/55( )9)
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اب»  .«قال طؿرو بـ طؾل: كذَّ

روى ما لؿ يتابع طؾقف مؿا ٓ » (:4/232« )الضعػاء»وقال ابـ ِحبَّان يف 

 «.حتجاج بف بحالٓ تحؾ الرواية طـف وآ ،يشؽ أهنا معؿقلة

 .(2)(7/601« )الثؼات»فذكره يف ، ثؿ تـاقض

[398]   

محؿد بـ يقكس العصػري مـ شققخ الطرباين، وهق غقر محؿد بـ يقكس 

الؽديؿل، وكَلهؿا بصري، وهق مؿا فات الشقخ حؿاد إكصاري فؾؿ يذكره يف 

 .(1)«بؾغة الؼاصل والداين يف تراجؿ شققخ الطرباين»شققخ الطرباين يف كتابف 

[399]   

 «.ضعقػ» «.بـاء فارسألق كان العؾؿ معؾًؼا بالثريا لتـاولف ققم مـ : »حديث

، وإكؿا «العؾؿ» والحديث ضعقػ هبذا الؾػظ: (:3/531رواه أحؿد )

 .(1)«يـوالدِّ »، و«اإليؿان»الصحقح فقف: 

[411]   

ٓ أصؾ لف هبذا » «.ٓ وضقء كامؾ لؿـ لؿ يسؿ اهلل طؾقف: »حديث

(، والثابت 7/1« )خَلصة البدر الؿـقر»، كؿا ذكره ابـ الؿؾؼـ يف «الؾػظ

                                           

 (.1050( حديث: )5/69( )2)

 (.1051( حديث: )5/71( )1)

 (.1059( حديث: )5/71( )1)
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 .(2)«كامؾ» :دون لػظة

[411]   

ٓ أصؾ لف » .«ما مات ولؿ يعرف إمام زماكف مات مقتة جاهؾقة: »حديث

، كؿا أفاده شقخ اإلسَلم ابـ تقؿقة يف رده طؾك ابـ الؿطفر الحؾل يف «هبذا الؾػظ

(: 2/515« )مختصر الؿـفاج»وقال الذهبل يف  .(17-2/16« )مـفاج السـة»

 «.ذاؽه ملسو هيلع هللا ىلصواهلل ما قالف رسقل اهلل »

ويشقر ققل  ،ا لؾحؾلوالشقعة يتـاقؾقن يف كتبفؿ هذا الحديث تؼؾقدً 

مـ مات ولقس يف طـؼف بقعة مات مقتة » بؾػظ: إلك أن لف أصًَل  «هؽذا» :الذهبل

 .(1)«جاهؾقة

[412]   

باصؾ ٓ أصؾ » «.ولدت يف زمـ الؿؾؽ العادل يعـل أكق شروان: »حديث

 .(1)«لف

[413]   

ابـ ماجف لؿ يدع أن كتابف معصقم مـ الؿقضقع، ولق ادطك فالقاقع »

                                           

 (.1060( حديث: )5/82( )2)
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، «مـؽر»ا: قد قال فقف أيًض يخالػف، فنن فقف غقر ما حديث مقضقع، والذهبل 

، وٓ مـافاة بقـ أققالف الثَلثة، كؿا ٓ يخػك طؾك أهؾ الؿعرفة، «باصؾ»وقال: 

 .(2)«باصؾ الؿتـ مـؽره ،فنكف يعـل: ضعقػ السـد

[414]   

وأبق جعػر طبد اهلل بـ جعػر بـ كجقح، والد طؾل بـ الؿديـل، وهق 

 .(1)ضعقػ، كؿا جزم بف الحافظ

[415]   

ن تطبقؼفا أث بؽثرة الطرق لقست طؾك إصَلقفا، وقاطدة تؼقية الحدي»

ٓ يتقسر، أو ٓ يجقز إٓ لؿـ كان طؾك معرفة ققية بلساكقد إحاديث 

 .(1)«ورواهتا

[416]   

يف تصحقح  $إين ٕطجب أشد العجب مـ أسؾقب اإلمام الطربي »

، فؼد رأيت لف فقف طشرات «هتذيب أثار»إحاديث يف كتابف الؿذكقر 

بصحتفا طـده، وٓ يتؽؾؿ طؾك ذلؽ بتقثقؼ، بؾ يتبعف بحؽايتف  إحاديث يصرح

                                           

 (.1202( حديث: )5/229( )2)

 (.1207( حديث: )5/215( )1)

 (.1221( حديث: )5/211( )1)
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ن الؼارئ إطـ العؾؿاء أخريـ تضعقػف، وبؽَلمفؿ يف إطَللف، وٓ يرده بحقث 

رده طؾك الؿعتزلة يف  يؿقؾ إلقفؿ دوكف! فؿا أشبفف فقف بلسؾقب الرازي يف

 .(2)كاكتف «يحؽل شبفاهتؿ طؾك أهؾ السـة، ثؿ يعجز طـ ردها! :«تػسقره»

[417]  

والـػس الزكقة: لؼب محؿد بـ طبد اهلل بـ حسـ الفاشؿل، وقد ققؾ: إن »

 ،أهؾ بقتف سؿقه بالؿفدي. وقد قتؾف أبق جعػر الؿـصقر لؿا خرج طؾقف بالؿديـة

 .(1)«ؾ الظالؿقـ بؿا يستحؼقن، وطامَ $فبعث إلقف طقسك بـ مقسك فؼتؾف 

[418]   

باصؾ ٓ » «.الذمةلفؿ ما لـا، وطؾقفؿ ما طؾقـا. يعـل أهؾ : »حديث

اب فنن هذا الحديث الباصؾ قد تؾؼاه بالؼبقل بعض الدطاة والؽتَّ  «.أصؾ لف

اإلسَلمققـ، وأشاطقه بقـ الشباب الؿسؾؿ يف كتاباهتؿ ومحاضراهتؿ، وبـقا 

طؾقف مـ إحؽام ما لؿ يؼؾ بف طالؿ مـ قبؾ! ففذا هق كاتبفؿ الؽبقر الشقخ 

وقاطدة التعامؾ مع مخالػقـا »: «الـبقية..السـة »محؿد الغزالل فقؿا سؿاه بـ

يف الديـ، ومشاركقـا يف الؿجتؿع: لفؿ ما لـا، وطؾقفؿ ما طؾقـا، فؽقػ يفدر 

 «.دم قتقؾفؿ؟!

                                           

 (.1250( حديث: )5/271( )2)
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ففق الذي أذاطف بقـ شباب  ،$وهق تابع يف ذلؽ إستاذ حسـ البـا 

لؽـ بجرأة  ،يؼقل مثؾف -طػا اهلل طـف-خقان وغقرهؿ، وهذا هق سقد قطب اإل

وهمٓء لفؿ ما لـا، وطؾقفؿ ما طؾقـا بـص اإلسَلم »لغة طؾك تصحقح الباصؾ: با

 .(2)؟!«الصحقح

[419]   

هذا حديث غريب ٓ كعرفف إٓ مـ هذا القجف » (:3/333قال التِّْرِمذي )

مـ حديث محؿد بـ فضقؾ طـ رشديـ بـ كريب، وسللت محؿد بـ إسؿاطقؾ 

ؿا أوثؼ؟ قال: ما أقرهبؿا! أيف :)يعـل البخاري( طـ محؿد، ورشديـ بـ كريب

ومحؿد طـدي أرجح، وسللت طبد اهلل بـ طبد الرحؿـ )يعـل الدرامل( طـ 

ورشديـ بـ كريب أرجحفؿا طـدي، والؼقل  !هذا؟ فؼال: ما أقرهبؿا طـدي

: الدارمل(، ورشديـ أرجح مـ محؿد، وأقدم، لطـدي ما قال أبق محؿد )يعـ

 .(1)«وقد أدرك رشديـ ابـ طباس، ورآه

[411]   

 ،وٓ يعرف لف إسـاد ثابت «.أدبـل ربل، وأحسـ تلديبل»وروي بؾػظ: 

 .(1)(28/175« )مجؿقع الػتاوى»لؽـ الؿعـك صحقح، كؿا قال ابـ تقؿقة يف 

                                           

 (.1276( حديث: )5/295( )2)

 (.1287( حديث: )5/102( )1)

 (.1286( حديث: )5/108( )1)
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[411]   

الؾفؿ إٓ فقؿا  ،ففق تساهؾ ،ن حديثف حسـإ :وأما ققلفؿ يف )ابـ لفقعة(»

 .(2)«ففق كذلؽ، أو أطؾك ،رواه طـف أحد العبادلة

[412]   

ِعقػة ومؿا تل» كد لديـا أن الشقخ الغؿاري لؿ يتقرع طـ ذكر إحاديث الضَّ

مر الذي يمكد لؾباحثقـ أكف ٓ يجري فقف طؾك صريؼة إ، (1952) «كـزه»يف 

ختقار الشخصل، أو الذوقل الؿحدثقـ يف تصحقح إحاديث، وإكؿا طؾك آ

 .(1)« الصقيف

[413]   

 «.ضعقػ» «.كػارة الذكب الـدامة: »حديث

 .(1)«الشعب»، والبقفؼل يف «الؽبقر»(، والطرباين يف 2/189ؿد )أخرجف أح

[414]   

 «.ما مـ ذي غـك إٓ سققد يقم الؼقامة أكف كان أويت يف الدكقا ققًتا: »حديث

(، وابـ 267و1/227(، وأحؿد )9290رواه ابـ ماجف )«. مقضقع»

                                           

 .(1289( حديث: )5/121( )2)

 (.1115( حديث: )5/159( )1)

 (.1116( حديث: )5/162( )1)
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قزي ، وطـف ابـ الج«الؿجروحقـ»طدي، وأبق يعؾك، وأبق كعقؿ، وابـ ِحبَّان يف 

 .(2)«الؿقضقطات»يف 

[415]   

جقػة  ،إن اهلل يبغض كؾ جعظري جقاظ سخاب يف إسقاق: »حديث

 «.ضعقػ» «.بالؾقؾ حؿار بالـفار...

كؼطاع بقـ سعقد بـ فتبقـ لل آ ،(295برقؿ )« الصحقحة»وقد كان يف 

 .(1)«أبل هـد، وأبل هريرة

[416]   

قخ شعقب وغقره باسؿ الش« مسـد اإلمام أحؿد»التعؾقؼات التل طؾك 

لقست كؾفا بؼؾؿف، وإكؿا بؼؾؿ بعض الؿتؿركقـ تحت يده، وهـاك العديد مـ 

التـاقضات يف الؿجؾد القاحد، وطؾك تؼارب الصػحات، ومثالف كؿا ترى يف 

ِعقػة»  .(1)(، وغقره1125)ح « الضَّ

[417]   

أخرجف «. ضعقػ» «.إن اهلل يحب الؿتبذل الذي ٓ يبالل ما لبس: »حديث

                                           

 (.1190( حديث: )5/166( )2)

 (.1109( حديث: )5/118( )1)

 (.1126( حديث: )5/192( )1)
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 ل، والضقاء.البقفؼل، والديؾؿ

تخريجف »وهذا الحديث مؿا لؿ يطؾع طؾقف الحافظ العراقل، فنكف قال يف 

 .(2)«لؿ أجد لف أصًَل (: »9/100) «لإلحقاء

[418]   

يعـل: هق  «.طبد اهلل بـ محؿد بـ طؼقؾ يؽتب حديثف» قال ابـ طدي:

 .(1)حسـ الحديث

[419]   

ؽتاب لؼد بدا لل مـ تتبعل لتعؾقؼات الدكتقر فماد طبد الؿـعؿ أحؿد ل

أكف سـ سـة سقئة يف التعؾقؼ طؾك  ،لعؾل بـ حبقب الؿاوردي« إمثال والحؽؿ»

فؿا أشبفف بالؿعتزلة،  ،أٓ وهل آطتؿاد طؾك التحسقـ العؼؾل ،إحاديث

 .(1)(1191مـفا )ح  ،وهـاك أمثؾة أخرى

[421]   

 .(9)«كؾفا مقضقطة»أحاديث العؼؾ لقس فقفا ما يصح، بؾ قال ابـ تقؿقة: 

                                           

 (.1119( حديث: )5/198( )2)

 (.1119( حديث: )5/155( )1)

 (.1191( حديث: )5/166( )1)

 (.1195( حديث: )5/168( )9)
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[421]   

ٓ  ،إخذ مـ الؾحقة ملسو هيلع هللا ىلصأكف لؿ يثبت يف حديث صحقح طـ الـبل طؾؿ او

، وٓ فعًَل، وقد ثبت ذلؽ طـ بعض السؾػ. ًٓ ِعقػة» :اكظر قق « الضَّ

 .(2)(179-176/ص5)ج

[422]   

، 6117و، 1158ويف دفـ دم الحجامة خاصة حديث مقضقع برقؿ )

ؿان (، وفقف دفـ الشعر أيًضا، وإضػار، ويف تعؾقؼ إخ )مشفقر سؾ721و

( أحاديث أخرى، 151-2/150) «الخَلفقات»حسـ( طؾك كتاب 

وخرجفا، وبقـ طؾؾفا، فؿـ شاء التقسع رجع إلقف، وقد أشار البقفؼل إلك 

يدفـ الشعر، وإضػار، وإن لؿ يػعؾ لؿ »تضعقػفا كؾفا، ولذلؽ قال أحؿد: 

 .(1)«كر بف بلًسا

[423]   

وكذا قال ، «لؿ يسؿع قتادة مـ صحابل غقر أكس» :$قال الحاكؿ 

 .(1)أحؿد

                                           

 (.1155( حديث: )5/175( )2)

 (.1157( حديث: )5/181( )1)

 (.1170( حديث: )5/191( )1)
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[424]   

فضًَل طـ جفالة  ،مجرد تسؿقة الراوي ٓ يزيؾ طـف الجفالة العقـقة»

 .(2)«الحال، كؿا ٓ يخػك طؾك أهؾ العؾؿ

[425]   

 «.قال أبل: كان بؼقة ٓ يذكر الخرب يف مثؾ هذا» :ابـ أبل حاتؿقال 

يصرح  أن بؼقة كان ٓ «ٓ يذكر الخرب»مراد أبل حاتؿ بؼقلف:  قال األَْلَباكِل:

 .(1)«بالتحديث طـ ثقر، وإكؿا يرويف بالعـعـة، وهق مدلس

[426]   

إذا لؼقت الحاج فسؾؿ طؾقف، وصافحف، ومره أن يستغػر لؽ قبؾ : »حديث

 «.أن يدخؾ بقتف، فنكف مغػقر لف

آفتف: مـ محؿد بـ طبد  .(218و 1/69رواه أحؿد )«. مقضقع»

 .(1)بـ البقؾؿاين، وهق متفؿ بقضع كسخة الرحؿـ

[427]   

 .(9)«ضعقػ»: بؿعـك «غريب: »$التِّْرمِذي  ققل

                                           

 (.1181( حديث: )5/901( )2)

 (.1909( حديث: )5/915( )1)

 (.1922( حديث: )5/912( )1)

 (.1927( حديث: )5/918( )9)
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[428]   

مـ قرض بقت شعر بعد العشاء أخرة لؿ تؼبؾ لف صَلة تؾؽ » حديث:

 «.الؾقؾة

أخرجف أحؿد، والبزار، والعؼقؾل، وطـف ابـ الجقزي يف «. مـؽر»

 «.الشعب»، والبقفؼل يف «الؽبقر»، والطرباين يف «الؿقضقطات»

الجقزي بالقضع، كؿا فعؾ يف وهذا الحديث مؿا حؽؿ طؾقف ابـ 

 – 1« )الؼقل الؿسدد»(، وتعؼبف الحافظ ابـ حجر يف 2/162« )مقضقطاتف»

إٓ أن  ،لقس يف شلء مـ هذا ما يؼضل طؾك الحديث بالقضع»حديث( فؼال: 

ن قرض الشعر مباح، فؽقػ ٕ :يؽقن استـؽر طدم الؼبقل مـ أجؾ فعؾ الؿباح

 .(2)..«!يعاقب فاطؾف بلن ٓ تؼبؾ لف صَلة؟

[429]   

ٓ يصح يف الجفر بالبسؿؾة حديث، وكؾ ما ورد يف الباب ٓ يصح إسـاده، 

 .(1)، وغقرها«كصب الراية»فراجع  ،ويف الصحقح خَلف ذلؽ

[431]   

 «.ضعقػ» «.لست مـ دد، وٓ دد مـل: »حديث

                                           

 (.1918( حديث: )5/997-999( )2)

 (.1952( حديث: )5/968( )1)
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 (، والدوٓبل، والبزار، وغقرهؿ.785« )إدب الؿػرد»رواه البخاري يف 

 .(2): الؾفق والؾعبدالدَّ 

[431]   

 مـ فرٌ وَش  بالتدلقس، رمل فنكف قتادة، طـعـة مـ فالعؾة مـف سؾؿ فنن

 .دلسف قد يؽقن أن فقؿؽـ شققخف،

 حديث فجعؾ ،$ الدويش اهلل طبد الشقخ طؾك العؾة هذه خػقت وقد

 غرابة وٓ! شفر لحديث -(28 - 27) «الؼاري تـبقف» كتابف يف- اشاهدً  هذا قتادة

 ما وبخاصة بالعؾؾ، لديف معرفة وٓ الؿجال، هذا رجال مـ لقس فنكف ذلؽ، يف

 أكف ا:شاهدً  سؿاه الذي هذا يف صـعف ما وكؾ كفذه، الخػقة العؾؾ مـ مـفا كان

« الزوائد مجؿع» يف الفقثؿل ققل وطؾك ،«التؼريب» طؾك ااطتؿادً  رجالف وثؼ

 .(1)!«ثؼات رجالف» (:5/212)

[432]   

 «.مـؽر» «.إكرب رجعـا مـ الجفاد إصغر إلك الجفاد: »حديث

هق مشفقر طؾك إلسـة، وهق مـ » «:تسديد الؼقس»قال ابـ حجر يف 

 «.لؾـسائل« الؽـك»كَلم إبراهقؿ بـ أبل طبؾة يف 

                                           

 (.1951( حديث: )5/969( )2)

 (.1958حديث: )( 5/975( )1)
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)ق « تػسقر البقضاوي»كؼؾ الشقخ زكريا إكصاري يف تعؾقؼف طؾك 

 وأقره. ،«ٓ أصؾ لف»طـ شقخ اإلسَلم ابـ تقؿقة أكف قال:  (220/2

ٓ » (:22/2:8« )الػتاوى»قف شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف الحديث قال ف

وجفاد الؽػار  ،وأفعالف ملسو هيلع هللا ىلصأصؾ لف، ولؿ يروه أحد مـ أهؾ الؿعرفة بلققال الـبل 

 .(2)«مـ أطظؿ إطؿال، بؾ هق أفضؾ ما تطقع بف اإلكسان...

[433]   

فؾفذا ٓ يعتؿد العؾؿاء طؾك تصحقح » «:الؿقزان»قال الذهبل يف 

 .(1)ذلؽ لتساهؾفو: «التِّْرمِذي

[434]   

 «.ضعقػ» «.التؿسقا الرزق بالـؽاح: »حديث

 .(1)، والديؾؿل«القسقط»رواه القاحدي يف 

[435]   

 «.ضعقػ» «.إبدال أربعقن رجًَل.. الحديث: »حديث

ا.. بحقث ٓ يؿؽـ الؼقل بلن متـًا  ، وألػاضفا مختؾػة جدًّ ْ
ٓ يصح مـفا شل

                                           

 (.1960( حديث: )5/978( )2)

 (.1972( حديث: )5/992( )1)

 (.1987( حديث: )5/509( )1)
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الروايات وغقرها مؿا روي تؾتؼل غاية ما يف إمر أن هذه  ،بعقـف حسـ لغقره

-كؾفا طؾك آطرتاف بقجقد إبدال، ويشفد لذلؽ استعؿال أئؿة الحديث 

فـجدهؿ كثقًرا ما  ،لفذا الؾػظ -كالشافعل، وأحؿد، والبخاري، وغقرهؿ

 يؼقلقن: فَلن مـ إبدال، وكحق ذلؽ.

ا ؾك ٓ يؿؽـ آطتؿاد ط ،وأما طددهؿ، ومؽاهنؿ فالروايات مضطربة جدًّ

( يف حديث 22/992« )مجؿقع الػتاوى»شلء مـفا، ولذلؽ قال ابـ تقؿقة يف 

 .(2)«ملسو هيلع هللا ىلصإشبف أكف لقس مـ كَلم الـبل «: »إبدال»

[436]   

أهنؿ أبدال  :فسروه بؿعان: مـفا» يف تػسقر األبدال: $قال ابـ تقؿقة 

ؿ أهن :إكبقاء، ومـفا: أكف كؾؿا مات مـفؿ رجؾ أبدل اهلل مؽاكف رجًَل، ومـفا

أبدلقا السقئات مـ أخَلقفؿ وأطؿالفؿ وطؼائدهؿ بحسـات، وهذه الصػات ٓ 

 .(1)«تختص بلربعقـ، وٓ بلقؾ، وٓ بلكثر، وٓ تحصر بلهؾ بؼقة مـ إرض

 

JI IK 

 

                                           

 (.1998( حديث: )5/510( )2)

 (.1999( حديث: )5/512( )1)
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 فوائد المجلد السادس

[437]   

اإلكثار مـ مخرجل الحديث مؿا ٓ يجرب ضعػف إذا كان السـد طـدهؿ »

 .(2)«واحًدا

[438]   

ـ قلؾحافظ الؿـذري بتعؾقؼ الؿعؾؼ« الرتغقب»صبعة  تولؼد امتأل

بالجفآت التل ٓ  مغتصة، وهل «لرتغقبا»لـالثَلثة طؾك صبعتفؿ الؿـؿؼة 

ِعقػة، وتضعقػ  يؿؽـ حصرها إٓ يف كتاب! مثؾ تصحقح إحاديث الضَّ

صحقح »إحاديث الصحقحة، وقد كشػت طـ جفآهتؿ يف تعؾقؼل طؾك 

 .(1)«الرتغقب

[439]   

بـ سؾقؿان الـؿقري، وإن كان أخرج لف الشقخان، فؼد ضعػف فضقؾ 

                                           

 (.1519( حديث: )6/19( )2)

 (.1519( حديث: )6/15( )1)
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 الجؿفقر، ولؿ يطؾؼ التقثقؼ طؾقف غقر ابـ ِحبَّان، وقال فقف ابـ َمِعقـ: 

 .(2)«لقس بثؼة»

[441]   

ِعقػ إذا خالػ الثؼة يف لػظ ما يؽقن حديثف مردوًدا،  :ومـ الؿعؾقم أن الضَّ

 .(1)؟!فؽقػ وهق قد خالػ الثؼات أخريـ

[441]   

أكف كان يرفع يديف بعد الصَلة إذا  ملسو هيلع هللا ىلصإكف لؿ يثبت طـ الـبل  الؼقل: وجؿؾة

دطا، وأما دطاء اإلمام، وتلمقـ الؿصؾقـ طؾقف بعد الصَلة، كؿا هق الؿعتاد الققم 

فبدطة ٓ أصؾ لفا، كؿا شرح ذلؽ اإلمام الشاصبل  ،يف كثقر مـ البَلد اإلسَلمقة

 .(1)«آطتصام»يف 

[442]   

ف، واستغَللف العؾؿ بالحديث ورجالف، واتباطف والؽقثري وتعصبف لؿذهب»

فرتاه تارة يقثؼ الرجؾ يف حديث، ويضعػف أو يجفؾف  ،ا وتضعقًػالفقاه تصحقحً 

إن كان مقافؼا لف و ،يف مؽان آخر، فنن كان الحديث مخالًػا لؿذهبف وهقاه ضعػف

                                           

 (.1599( حديث: )6/56( )2)

 (.1599( حديث: )6/59( )1)

 (.1595ديث: )( ح6/60( )1)
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 .(2)«مع أن مدارهؿا طؾك رجؾ واحد ،صححف

[443]   

 .(1)«هق مـ الدجاجؾة» «:الؿقزان»يف « يزيد بـ بزيغ»قال الذهبل طـ 

[444]   

أن كؾ ما كان معزًوا طـده  «:الجامع الؽبقر»ذكر السققصل يف مؼدمة 

، أو «التاريخ»، وابـ طساكر يف «الؽامؾ»، وابـ طدي يف «الضعػاء»لؾعؼقؾل يف 

، أو لؾديؾؿل يف «تاريخف»، أو الحاكؿ يف «كقادر إصقل»الحؽقؿ التِّْرمِذي يف 

فقستغـك بالعزو إلقفا، أو إلك بعضفا طـ  :قال .ففق ضعقػ «ردوسمسـد الػ»

 بقان ضعػف.

وهذه فائدة مـ هذا الحافظ يـبغل حػظفا، ولؽـفا غالبقة » قال األَْلَباكِل:

 .(1)«طـدي غقر مطردة

[445]   

 .(9)«ضعقػ» «.كقػ أكتؿ إذا جارت طؾقؽؿ القٓة: »حديث

                                           

 (.1557( حديث: )6/72( )2)

 (.1588( حديث: )6/97( )1)

 (.1591( حديث: )6/201( )1)

 (.1599( حديث: )6/209( )9)



   
« السلسلت الضعيفت»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
209 

 

[446]   

 .(2)«ضعقػ» «.ئفإذا رأيتؿ الحريؼ فؽربوا، فنكف يطػ: »حديث

[447]   

 «.ضعقػ» «.أفضؾ الػضائؾ أن تصؾ مـ قطعؽ... الحديث: »حديث

 .(1)(78/1(، والطرباين )1/918أخرجف أحؿد )

[448]   

تف الدكتقرة )سعاد( يف تعؾقؼفا طؾك ومـ إوهام الػاحشة ما زطؿَ 

)الؿؽارم( أن أبا جعػر هذا هق )محؿد بـ طؾل بـ الحسقـ أبق جعػر( الثؼة، 

أبق جعػر هذا »، وإكؿا هق «إسـاده صحقح رجالف ثؼات!»الت: وطؾك ذلؽ ق

 ث:الؿمذن إكصاري، وهق مجفقل، كؿا كص طؾقف غقر واحد، وهق راوي حدي

 .(97« )ضعقػ أبل داود»، وهق يف «إن اهلل ٓ يؼبؾ صَلة رجؾ مسبؾ إزاره»

 .؟!وأكك لف الصحة ،ومع تصريح أيًضا الحافظ، وغقره بلكف لقس هق

ِعقػة»حديث يف : والقؾت  .(1)(1610)ح « الضَّ

                                           

 (.1601( حديث: )6/220( )2)

 (.1605( حديث: )6/221( )1)

 (.1612( حديث: )6/218( )1)
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[449]   

ًّٓ : »حديث  «.ضعقػ» «. مـ طؿؾ يديف أمسك مغػقًرا لفمـ أمسك كا

 .(2)(2/219/2« )إوسط»أخرجف الطرباين يف 

[451]   

إذا صؾك أحدكؿ فَل يشبؽـ بقـ أصابعف، فنن التشبقؽ مـ : »حديث

 «.ضعقػ» «.الشقطان.. الحديث

 .(1)(59و  91-1/91أخرجف أحؿد )

[451]   

 «.إذا صـت أذن أحدكؿ فؾقذكرين، ولقصؾ طؾل... الحديث: »حديث

( يف فصؾ مـ 15)ص« الؿـار»والحديث أورده ابـ الؼقؿ يف  «.مقضقع»

ومـفا أن يؽقن »فؼال:  ،فصقل أمقر كؾقة يعرف هبا كقن الحديث مقضقًطا

: $فذكر هذا الحديث، وقال « الحديث بقصػ إصباء والطرققة أشبف وألقؼ

 «.يث يف صـقـ إذن ففق كذبوكؾ حد»

وتعؼبف أبق غدة الؽقثري الحؾبل يف تعؾقؼف، واطرتاضف طؾك ابـ الؼقؿ يف 

                                           

 (.1616( حديث: )6/211( )2)

 (.1618( حديث: )6/215( )1)
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 .(2)«الؼاطدة الؽؾقة»

[452]   

إن الؿاء ٓ يـجسف شلء إٓ ما غؾب طؾك ريحف، وصعؿف، : »حديث

 أخرجف ابـ ماجف، والدارقطـل، والبقفؼل.«. ضعقػ» «.ولقكف

إزالة »قد محؿد إدريس الؼادري يف رسالتف بالرغؿ مـ أن ققل العَلمة الس

( 9)ص: « الدهش والقلف طـ الؿتحقر يف صحة حديث ماء زمزم لؿا شرب لف

وهذا الحديث طـدي حسـ لغقره، أو لـػسف، فنن رشديـ أحد رواتف، وإن »قال: 

ورد طؾقف إَْلَباكِل يف  .«قال فقف ابـ ِحبَّان: مرتوك..، فؼد حسـ التِّْرمِذي لف...

 .(1)(6/ج255ص)

[453]   

إذا كان الغَلم لؿ يطعؿ الطعام صب طؾك بقلف، وإذا كاكت : »حديث

 «.ضعقػ» .«الجارية غسؾف

وإحاديث الؿرفقطة لقس  (.ترتقبف مـ - 22/1« )إوسط»الطرباين يف 

 .(1)(9-1« )صحقح أبل داود»فقفا ذكر الطعام، كؿا يف 

                                           

 (.1612حديث: ) (6/217( )2)

 (.1699( حديث: )6/251( )1)

 (.1698( حديث: )6/259( )1)
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[454]   

مؼبقل! ٕكف قد بقـ يف  غقر :معـاه يف اصطَلحف«. مؼبقل»ققل الحافظ: 

أن ققلف هذا فقف إكؿا يعـل طـد الؿتابعة، وإٓ ففق لقـ « التؼريب»الؿؼدمة مـ 

 .(2)؟!سـاد الحسـإلفلكك ل ،الحديث

[455]   

لؿا هق معروف بف مـ  :تقثقؼ ابـ ِحبَّان ٓ يخرج الراوي مـ الجفالة

، وكؿا طرفـا «لسان الؿقزان»التساهؾ يف التقثقؼ، وكؿا شرحف الحافظ يف مؼدمة 

 .(1)«التعؼب الحثقث»الرد طؾك »ذلؽ مـف بالتجربة، وبقـتف يف رسالتل يف 

[456]   

 ما قُ : »حديث
 
 «.ضعقػ» «.قط حتك يممف رجؾ مـ أمتف بض كبل

 «.مسـده»(، والبزار يف 2/21أخرجف أحؿد )

صحقح »بعبد الرحؿـ بـ طقف يف غزوة تبقك، كؿا يف  ملسو هيلع هللا ىلصوقد صح طـف 

فؾعؾ راوي حديث الرتجؿة أراد  ،(1/159« )اإلرواء» ، وغقره، كؿا يف«مسؾؿ

 .(1)هذه الؼضقة فجاء بؾػظ طام شؿؾ جؿقع إكبقاء فقهؿ

                                           

 (.1651( حديث: )6/265( )2)

 (.1659( حديث: )6/266( )1)

 (.2659( حديث: )6/266( )1)
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[457]   

: «مشؽؾ أثار»وقع اسؿ والد )طبد اهلل بـ مؾقؾ( يف كؾ صرق حديث 

تؼريب » طـ فقثؼف الؿعؾؼ طؾقف الشقخ )الحسـ الـعؿاين( كؼًَل  ،)مـقـ(

، وطؾك الصقاب «الؿشؽؾ»حرف طؾك كاسخ ، ولؿ يـتبف أكف ت«العسؼَلين

وطبد اهلل بـ مؾقؾ مجفقل . (299-7/296« )صبعة الؿمسسة»وقع يف 

وجفالتف إما حالقة، أو طقـقة طؾك ما  ،(7/55لؿ يقثؼف غقر ابـ ِحبَّان ) ،أيًضا

 .(2)«تقسقر آكتػاع»بقـتف يف 

[458]   

مـؽر يشبف أن  قال أبق طبد الرحؿـ الـََّساِئل: هذا حديث» قال الدوَلبل:

 «.يؽقن باصًَل 

وطرضت طؾقف  ،سللت أبل طـف» (:5/2/535وقال ابـ أبل حاتؿ )

فؼال: ٓ أطرفف، وقال: يحتاج أن يتقب إلك اهلل « مسروح أبل شفاب»حديث 

 مـ حديث باصؾ رواه طـ الثقري.» 

هذا هق الحؼ: أن كؾ مـ روى  ،إي واهلل» «:الؿقزان»قال الذهبل طؼبف يف 

 .(1)«يعؾؿ أكف غقر صحقح فعؾقف بالتقبة، أو يفتؽفحديًثا 

                                           

 (.1660( حديث: )6/275( )2)

 (.1662( حديث: )6/277( )1)
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[459]   

كلكف يشقر إلك  :«صالح بـ هَلل»لؾراوي « شقخ» :$ققل أبل حاتؿ 

 جفالتف.

قال الَفْقَثِؿل: وفقف صالح بـ هَلل مجفقل طؾك قاطدة » :$قال الؿـاوي 

 .(2)«ف تحسقـ الحديثَج فإوْ  ،فػل تجفقؾف خؾػ ،دون غقره :أي ،أبل حاتؿ

[461]   

 «.ا مًعا فنذا كاكقا ثَلثة تؼدمفؿ أحدهؿقَ إذا كان اثـان صؾَّ : »ثحدي

 «.ضعقػ»

َراُقْطـِل يف   ، والديؾؿل.«الســ»أخرجف الدَّ

 ،لؽـ معـك الحديث صحقح مطابؼ لؾسـة العؿؾقة يف قصة جابر وجبار

 .(1)وغقره «صحقح مسؾؿ»خؾػف، كؿا يف  ملسو هيلع هللا ىلصحقث أقامفؿا 

[461]   

 ،مـاد مـ وراء الحجاب: يا أهؾ الجؿع ىإذا كان يقم الؼقامة كاد: »حديث

 «.حتك تؿر ملسو هيلع هللا ىلصغضقا أبصاركؿ طـ فاصؿة بـت محؿد 

 «.مقضقع»

                                           

 (.1669( حديث: )6/281( )2)

 (.1666( حديث: )6/289( )1)
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ولؼد وقػت لؾشقخ أحؿد الغؿاري طؾك كَلم طجقب يف هذا الحديث »

يدل طؾك اكحرافف طـ أهؾ الحديث والسـة، ومقؾف إلك التشقع، ومحاباتف ٕهؾ 

 ،(591-2/952« )الؿداوي»ا يف البقت، ولق بتؼقية إحاديث الؿقضقطة، كؿ

وإن مـ اكحرافف واتباطف لفقاه أكف أجؿؾ الؽَلم فقفا، وأٓكف، ورمك رواة 

الحديث وأئؿتفؿ الذيـ أطرضقا طـ رواية هذه الؿقضقطات يف كتبفؿ 

والطرق التل ذكرها الؿصـػ »فؼال:  -حاشاهؿ–بالـصب، ومعاداة أهؾ البقت 

اكت كؾفا ضعقػة )!( إٓ أن زهد الـقاصب ن كإو -«الجامع»يعـل السققصل يف -

)!(، وكػقر غقرهؿ مـ التفؿة بالرفض إذا رووا فضائؾ أهؾ البقت، كؿا كان 

 «.ا يف طصر الرواية هق الذي جعؾ الضعػاء يـػردون بؿثؾ هذا، وإمر هللمعروفً 

كقػ  ،)الـقاصب(ـئؿة الحديث لقسقا بأوأهؾ السـة و»...  وقال األَْلَباكِل:

أهنا بضعة مـف صؾك اهلل طؾقف  :لذيـ رووا بإساكقد الصحقحة يف فضؾفاوهؿ ا

هنا سقدة كساء العالؿقـ، وأهنا سقدة أيريبف ما يريبفا، ويمذيف ما يمذيفا، و ،سؾؿ

 .(2)«؟!لك غقر ذلؽ مـ الػضائؾإكساء أهؾ الجـة إٓ مريؿ... 

[462]   

عاوية بـ ومعاوية بـ يحقك الطرابؾسل صدوق لف أوهام، وهق أققى مـ م

، وتردد الؿـاوي يف أيفؿا هق «التؼريب»يحقك الصديف، وطؽس الدارقطـل يف 

                                           

 (.1688( حديث: )6/121( )2)
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ِعقػة»( يف 1692ح »حديث الراوي   أو ،ومعاوية هق إما الصديف»، وقال: «الضَّ

 .(2)«الطرابؾسل، وكَلهؿا ضعقػ

[463]   

ِعقػ بـػسف مـ العجائب كقػ وقد طرفت أن إسـاد  ،تؼقية الحديث الضَّ

كـا استػدكا مـف تسؿقة والد يعؼقب، أغقر  ،إسـاد ابـ أبل الدكقاالبزار هق طقـ 

وهؿا كػس اإلسـاد، وٓ يصح تؼقية بعضفؿا  ،واستػدكا مـ إسـاد ابـ أبل الدكقا

 .(1)بعض!

[464]   

إذا كثرت ذكقب العبد فؾؿ يؽـ لف مـ العؿؾ ما يؽػرها ابتَله : »حديث

 «.ضعقػ» «.اهلل بالحزن لقؽػرها طـف

، والبزار، «الفؿ والحزن»(، وابـ أبل الدكقا يف 6/257رواه أحؿد )

 وغقرهؿ.

 .(1)«ضعقػ مختؾط»، وهق «الؾقث بـ أبل سؾقؿ»وآفتف: 

                                           

 (.1692( حديث: )6/129( )2)

 (.1691( حديث: )6/127( )1)

 (.1695( حديث: )6/128( )1)
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[465]   

طدم التجريح ٓ يستؾزم التقثقؼ، وأن تقثقؼ ابـ ِحبَّان فقف تساهؾ »

 .(2)«كثقر

[466]   

ٓ يعتد بتقثقؼ ابـ ِحبَّان لؾؿجفقلقـ، وهذا هق الصقاب الذي جرى طؾقف »

 .(1)«اد كالذهبل، والعسؼَلين، وغقرهؿاالـؼ

[467]   

رأيت يف كتاب أحؿد إلك مسدد بـ مسربؾ الذي رواه ابـ أبل يعؾك يف 

أكف كتب إلك أحؿد: اكتب إلل  ،( يف ترجؿة مسدد2/192« )صبؼات الحـابؾة»

 ملسو هيلع هللا ىلصبؾغـا طـ الـبل : »$فؽتب إلقف بؿا صؾب، وفقف ققلف  ،ملسو هيلع هللا ىلصبسـة رسقل اهلل 

 «.خؾ العبد الجـة بالسـة يتؿسؽ هباأكف قال: إن اهلل لقد

 .(1)(2/191/125« )اإلباكة»وقد وصؾف ابـ بطة يف 

[468]   

إن روى لف مسؾؿ، فؼد اختؾط بلخرة، ولؿ يتؿقز ويحقك بـ يؿان العجؾل »

                                           

 (.1702( حديث: )6/116( )2)

 (.1702( حديث: )6/117( )1)

 (.1717( حديث: )6/152( )1)
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 .(2)«؟هؾ هق قبؾ آختَلط، أو بعده :حال مـ روى طـف

[469]   

صحقح » مخرج يف وقد ثبت أن اسؿ اهلل إطظؿ يف فاتحة آل طؿران، وهق

 .(1)(796« )الصحقحة»(، و2191« )أبل داود

[471]   

قال السؿعاين:  «.الحرمؾة»كسبة إلك  «طبد العزيز بـ سؾقؿان الحرمؾل

 .(1)«وهل قرية مـ قرى أكطاكقة فقؿا أضـ»

[471]   

حدثـل أبق طبقدة مسؾؿ ابـ أبل  «:مسـد الربقع بـ حبقب»أول حديث يف 

)كقة  :طبد اهلل بـ طباس مرفقًطاكريؿة التؿقؿل طـ جابر بـ زيد إزدي طـ 

مسؾؿ هذا مجفقل، كؿا قال  ،وهذا إسـاد ضعقػ بؿرة ،الؿممـ خقر مـ طؿؾف(

 والذهبل. ،أبق حاتؿ

لف ذكر يف كتب  ،إباضل مجفقل -وهق الػراهقدي-والربقع بـ حبقب 

، وهق مؾلء بإحاديث القاهقة «صحقح اإلباضقة»أئؿتـا، ومسـده هذا هق 

                                           

 (.1719( حديث: )6/157( )2)

 (.1771( حديث: )6/192( )1)

 (.1788( حديث: )6/101( )1)
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 .(2)(6095(، و)6099)ر الحديث: والؿـؽرة، واكظ

[472]   

اصؾعت يف الجـة فرأيت أكثر أهؾفا الػؼراء، واصؾعت يف الـار : »حديث

 «.ضعقػ» «.فرأيت أكثر أهؾفا ]إغـقاء[، والـساء

وإسـاده ضعقػ مـ أجؾ  «.زوائد الؿسـد»أخرجف أحؿد، وابـف طبد اهلل يف 

وهق مختؾط مدلس،  بق إسحاق السبقعل،أو شريؽ الؼاضل، وهق سقئ الحػظ.

 .(1)لؽـ بدون ققلف: ]إغـقاء[ ،الحديث صحقح ولؽـ وقد طـعـف.

[473]   

 .(1)«ابـ الجقزي معروف بتسرطف يف الـؼد واإلجحاف»

[474]   

ذكره ابـ ِحبَّان يف  تـاقض فقف ققل ابـ ِحبَّان. «طبد اهلل بـ الؿممؾ»

 .(9)«الضعػاء»وذكره يف ، «الثؼات»

 
                                           

 (.1789( حديث: )6/109) (2)

 (.1800( حديث: )6/125( )1)

 (.1809( حديث: )6/111( )1)

 (.1809( حديث: )6/111-111( )9)
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[475]   

ا، ألػ مرة حديًثا ثابتً  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ َل أطؾؿ يف فضؾ قراءة:

ا بؾ كؾ ما روي فقف واهٍ  « فضائؾ سقرة اإلخَلص»قد وجدت يف جزء  ،جدًّ

ِعقػة»وهؿا يف  ،لؾحافظ أبل محؿد الخَلل حديثقـ ٓ بلس بذكرهؿا  .(2)«الضَّ

[476]   

 .(1)«ضعقػ»ما تػرد بف الديؾؿل ففق 

[477]   

ِعقػ ٓ يجقز تؼقية الؿقصقل بالؿرسؾ: ٕكف مـ قبقؾ تؼقي» ة الضَّ

 .(1)«بـػسف

[478]   

بؼقة بـ القلقد مدلس، ويممـ مـ شر تدلقسف إذا صرح بالتحديث إٓ طؾك 

فَلبد طـده مـ تصريحف بالتحديث يف كؾ  ،مذهب مـ يرمقف بتدلقس التسقية

 .(9)السؾسؾة، واهلل أطؾؿ

                                           

 (.1821( حديث: )6/111( )2)

 (.1829( حديث: )6/117( )1)

 (.1829( حديث: )6/117( )1)

 (.1819( حديث: )6/169( )9)
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[479]   

( 20/296/2« )الؿـتخب»ومـ الغرائب ما ذكره ابـ قدامة الؿقفؼ يف 

أكبا محؿد بـ  ،قؾت )يعـل ٕحؿد(: حدثـا يزيد بـ هارون»ال: طـ مفـا أكف ق

سان اصؾبقا الخقر طـد حِ »طبد الرحؿـ ابـ مجرب طـ كافع طـ ابـ طؿر مرفقًطا: 

 .(2)«فؼال: محؿد بـ طبد الرحؿـ ثؼة، وهذا الحديث كذب!« القجقه

[481]   

 «.مقضقع» «.اصؾبقا الخقر طـد حسان القجقه: »حديث

صرقف كؾفا ضعقػة، وبعضفا أشد يف ذلؽ مـ بعض، فالحديث  ،وبالجؿؾة

(، ولذلؽ ٓ يؿقؾ الؼؾب إلك 82)ص« الؿؼاصد»كؿا صرح بف السخاوي يف 

ٓسقَّؿا وقد صرح اإلمام أحؿد بلكف حديث كذب مع ضـف أن  ،تؼقيتف بؽثرة صرقف

 .(1)راويف ثؼة!

[481]   

ث كؾ حدي(: »19)ص« الؿـار»قال الؿحؼؼ العَلمة ابـ الؼقؿ يف رسالة 

فقف ذكر حسان القجقه، أو الثـاء طؾقفؿ، أو إمر بالـظر إلقفؿ، أو التؿاس 

 .(1)«فؽذب مختؾؼ، وإفؽ مػرتى :الحقائج مـفؿ، أو أن الـار ٓ تؿسفؿ

                                           

 (.1855( حديث: )6/180( )2)

 (.1855( حديث: )6/185( )1)

 (.1855( حديث: )6/185( )1)
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[482]   

مـ -سػ الحـبؾل الؿؼدسل قفَل اطتداد بؿا حشره الشقخ مرطل بـ ي»

« ٕثرخَلصة ا»لف ترجؿة يف  ،(2011تقيف ) ،طؾؿاء الؼرن الحادي طشر

: اصؾبقا الخقر ڠتحسقـ الطرق والقجقه يف ققلف »يف رسالة  -(9/162)

، فنكف ساق كؾ ما روي مـ إحاديث يف هذا الباب دون أي «طـد حسان القجقه

مؿا دل طؾك أكف لقس مـ أهؾ «! روى فَلن! ..روى فَلن»تحؼقؼ سقى ققلف: 

بالقضع طؾك العؾؿ هبذا العؾؿ الشريػ، ولؼد استغرب حؽؿ ابـ الجقزي 

الحديث، ثؿ كؼؾ كَلم السققصل يف تعؼبف طؾقف، وغالب صرقف ٓ تخؾق مـ 

 .(2)«مرتوك، أو متفؿ...

[483]   

 (:269/2)ق « كسخة كبقط بـ شريط الؿقضقطة»الحديث الثاين يف 

 «.اققؾقا السخل زلتف... الحديث»

عد روى الؽثقر ب»قال الذهبل:  .«هـاد بـ إبراهقؿ أبق الؿظػر الـسػل»وفقف 

وقد  «.إٓ أكف راوية لؾؿقضقطات والبَليا، وقد تؽؾؿ فقف ،ربعؿائةأالخؿسقـ و

 .(1)(102)ص« ذيؾ إحاديث الؿقضقطة»ه السققصل يف دأور

                                           

 (.1855( حديث: )6/185-186( )2)

 (.1870( حديث: )6/901( )1)
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[484]   

 «.ضعقػ» «.أكرب الؽبائر حب الدكقا: »حديث

رجالف كؾفؿ ثؼات معروفقن مـ رجال  ،وإسـاده ضعقػ أخرجف الديؾؿل.

 .(2)طرففأفؾؿ  ،ـ طبد اهلل بـ طقسك بـ إبراهقؿغقر أبل جعػر محؿد ب ،الستة

[485]   

ا، وطـد أحؿد لقس يف شلء مـ الروايات الثابتة ذكر التؽبقر طؾك آدم أربعً »

 .(1)اهـ« أن الؿَلئؽة صؾت طؾقف :(5/216« )الؿسـد»يف 

[486]   

أكرمقا الخبز، فنن اهلل تعالك أكزل لف »أن الحديث:  :وجؿؾة الؼقل

لشدة ضعػ أكثرها، واضطراب  :جؿقع صرقف ضعقػ مـ «.بركات.. الحديث

 :، فنن الـػس تؿقؾ إلك ثبقهتا«كرمقا الخبزأ»الؾفؿ إٓ صرفف إول:  ،متقهنا

أول »ٓتػاق جؿقع الطرق طؾقفا، ولعؾ ابـ َمِعقـ أشار إلك ذلؽ بؼقلف الؿتؼدم: 

ن حديث طائشة الذي قبؾف يؿؽـ اطتباره هذا الحديث حؼ، وآخره باصؾ، وٕ

لخؾقه مـ الضعػ الشديد، بؾ قد صححف الحاكؿ، والذهبل،  :بلس بف ٓ شاهًدا

طـ شقخف )يعـل الحافظ ابـ  «الؿؼاصد الحسـة»وكؼؾ الحافظ السخاوي يف 

                                           

 (.1872( حديث: )6/901( )2)

 (.1871( حديث: )6/905-906( )1)
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 .(2)«ففذا شاهد صالح»حجر( أكف قال فقف: 

[487]   

كذبقه، »قال الحافظ فقف:  .«التػسقر»مؼاتؾ بـ سؾقؿان الخراساين صاحب 

 .(1)«وهجروه، ورمل بالتجسقؿ

[488]   

ِعقػ بؽثرة الطرق» لقس  ،ومـ هـا تعؾؿ أن قاطدة اكجبار الحديث الضَّ

 .(1)«طؾك إصَلقفا، كؿا بقـف الـقوي، وابـ الصَلح، وغقرهؿا

[489]   

وإذا اجتؿع يف إسـاد خرب طبقد اهلل بـ زحر، وطؾل بـ » :$قال ابـ ِحبَّان 

 .(9)«يديفؿأؿؾتف لؿ يؽـ ذلؽ الخرب إٓ مؿا ط ،يزيد، والؼاسؿ أبق طبد الرحؿـ

[491]   

، وهق «دابة طػان»إبراهقؿ بـ الحسقـ هق ابـ ديزيؾ الؽسائل الؿعروف بـ»

 .(5)«مـ الحػاظ الؿعروفقـ

                                           

 (.1885( حديث: )6/919( )2)

 (.1890( حديث: )6/917( )1)

 (.1892( حديث: )6/910( )1)

 (.1901( حديث: )6/998( )9)

 (.1901( حديث: )6/999( )5)
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[491]   

قال ابـ طدي:  مختؾػ يف صحبتف. -ابـ أبل أرصلة :وققؾ-بسر بـ أرصاة 

قال ابـ َمِعقـ: »، وقال: «الضعػاء»وأورده الذهبل يف  «.مشؽقك يف صحبتف»

 «.ؾت: ذا صحابل!رجؾ سقء. ق

 .(2)، وذكر بعض مساويف«آستقعاب»صال ابـ طبد الرب يف ترجؿتف يف أ

[492]   

رجح أبق حاتؿ ابـ َلِفقَعة طؾك رشديـ بـ »...  «:التؼريب»قال الحافظ يف 

فلدركتف غػؾة الصالحقـ فخؾط يف  ،سعد، وقال ابـ يقكس: كان صالًحا يف ديـف

 .(1)«الحديث

[493]   

 «.ؿـ كتؿف كان طبادة... الحديثالػؼر أماكة، ف: »حديث

أورده ابـ طساكر يف ترجؿة طؾل بـ محؿد، وذكر أكف  ،«سـد ضعقػ»

(، 161تقيف بؿؽة سـة ) ،رحؾ يف صؾب الحديث إلك العراق، والحجاز، والشام

فؾؿ  ،الحسقـ ـوبؼقة رجالف ثؼات غقر راجح ب ولؿ يذكر فقف جرًحا وٓ تعديًَل.

 ـ طساكر مع أكف طؾك شرصف.أجد مـ ترجؿف، ولؿ يقرده اب

                                           

 (.1907( حديث: )6/951( )2)

 (.1910( حديث: )6/968( )1)
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حديث ٓ يصح، وفقف راجح بـ  :قال ابـ الجقزي» وقال الؿـاوي:

 «.الحسقـ مجفقل

، وٓ يف «الؿقزان»ٓ يف  ،وهذه فائدة ٓ تقجد يف كتب الرجال» قال األَْلَباكِل:

 .(2)«!ٓ بـ الجقزي كػسف« الضعػاء والؿرتوكقـ»حتك وٓ يف كتاب  ،«لساكف»

[494]   

ل طؾك خؿس صبؼات: فلربعقن سـة أهؾ بر وتؼقى... أمت» حديث:

 «.ضعقػ» «.الحديث

( فقف يزيد بـ أبان الرقاشل، وهق ضعقػ، كؿا 9058أخرجف ابـ ماجف )

 «.الزوائد»كالبقصقري يف  ،قال الحافظ، وغقره

ِعقػ، وٓسقَّؿا وقد أبطؾف  وبالجؿؾة فالحديث ٓ يخرج هبذه الطرق طـ الضَّ

فَل ققؿة لؼعؼعة السققصل،  ،حاتؿ، والذهبل، والعسؼَلين كلبل :إئؿة الـؼاد

 .(1)«ضعػاء العؼقؾل»ومحاولتف لتؼقيتف، وكلكف اغرت بف الدكتقر الؼؾعجل الؿعؾؼ طؾك 

[495]   

 «.مـ شرب مسؽًرا ما كان لؿ يؼبؾ اهلل لف صَلة أربعقـ يقًما: »حديث

بف  ، والؿتفؿ«الؽبقر»الطرباين يف ، أخرجف «ما كان» :مـؽر بزيادة

                                           

 (.1915( حديث: )6/976( )2)

 (.1990( حديث: )6/996( )1)
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 .(2)دة الؿذكقرةاوقد صح الحديث بدون الزي الشاذكقين.

[496]   

أكا محؿد بـ طبد اهلل بـ طبد الؿطؾب بـ هاشؿ بـ طبد مـاف بـ : »حديث

 «.قصل بـ كَلب بـ مرة بـ كعب بـ لمي... الحديث

ا» الؿـتؼك مـ »، والضقاء يف «دٓئؾ الـبقة»رواه البقفؼل يف  ،«ضعقػ جدًّ

وآفتف: طبد اهلل بـ محؿد بـ ربقعة  الديؾؿل.، و«وغقره حديث إمقر أبل أحؿد

ضعػف ابـ  ،أتك طـ مالؽ بؿصائب ،أحد الضعػاء»قال الذهبل:  الؼدامل.

 .(1)«طدي، وغقره

[497]   

ا يف التقثقؼ: ٕكف ٓ يثبت لف ، «ما أطرفف بالؽذب» ققل ابـ َمِعقـ: لقس كصًّ

أن ابـ  -واهلل أطؾؿ- فقبدو لل ،بالضبط والحػظ الذي هق العؿدة يف الرواية

 .(1)ا يف تقثقؼفَمِعقـ لؿ يؽـ جازمً 

[498]   

أكا مديـة  ...» :ا( مػرقً :23و4/238حديث الذي أخرجف الحاكؿ )

 «.العؾؿ، وطؾل باهبا...

                                           

 (.1995( حديث: )6/506( )2)

 (.1951( حديث: )6/521( )1)

 (.1955( حديث: )6/510( )1)
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قؾت: العجب مـ »ورده الذهبل، وقال:  «.إسـاده صحقح» وقال الحاكؿ:

هذا دجال  الحاكؿ، وجرأتف يف تصحقح هذا، وأمثالف مـ البقاصقؾ، وأحؿد

اب  «.كذَّ

اب» وقال الذهبل يف مقضع آخر: فؿا  ،قؾت: بؾ واهلل مقضقع، وأحؿد كذَّ

 «.!!أجفؾؽ طؾك سعة معرفتؽ

أكا مديـة العؾؿ، »وجؿؾة الؼقل أن حديث الرتجؿة » قال األَْلَباكِل:

بعضفا و ،لقس يف أساكقده ما تؼقم بف الحجة، بؾ كؾفا ضعقػة« وطؾل باهبا...

ـف أو صححف فؾؿ يـتبف لعـعـة إطؿش يف بعض، ومـ حسَّ  أشد ضعًػا مـ

 .(2)«اإلسـاد إول

[499]   

أكا مديـة العؾؿ، »وحديث: » :«مـفاج السـة»قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف 

أضعػ وأوهك، ولفذا إكؿا يعد يف الؿقضقطات، وإن رواه  «وطؾل باهبا

قضقطة، والؽذب يعرف مـ أن سائر صرقف م ـالتِّْرمِذي، وذكره ابـ الجقزي وبقَّ 

إذا كان مديـة العؾؿ، ولؿ يؽـ لفا إٓ باب واحد، ولؿ  ملسو هيلع هللا ىلصكػس متـف، فنن الـبل 

يبؾغ العؾؿ طـف إٓ واحد فسد أمر اإلسَلم، ولفذا اتػؼ الؿسؾؿقن طؾك أكف ٓ 

يجقز أن يؽقن الؿبؾغ طـف العؾؿ واحًدا، بؾ يجب أن يؽقن الؿبؾغقن أهؾ 

                                           

 (.1955( حديث: )6/517-518( )2)
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ؿ بخربهؿ لؾغائب، وخرب القاحد ٓ يػقد العؾؿ بالؼرآن التقاتر الذيـ يحصؾ العؾ

 .(2)«الســ الؿتقاترة...و

[511]   

فذهب إلك تصحقح  ،وقد خػل طؾك الشقخ الغؿاري كثقر مـ الحؼائؼ»

فتح الؿؾؽ العؾل بصحة حديث باب مديـة العؾؿ »الحديث يف رسالة لف سؿاها 

لؽـ  ،ضقؼ مـ ذلؽ، والرد طؾقف يتطؾب تللقػ رسالة، والؿرض والعؿر أ«طؾل

 .(1)«بالؿؼابؾة تتبقـ الحؼقؼة لؿـ أرادها

[511]   

احتج البخاري برواية الحسـ طـ سؿرة، » (:3/434قال الحاكؿ )

 «.واحتج مسؾؿ بلحاديث حؿاد بـ سؾؿة..

والحسـ البصري مدلًسا، والبخاري إكؿا احتج بروايتف التل » قال األَْلَباكِل:

 .(1)«فتـبف ،صرح فقفا بالتحديث

[512]   

قال أحؿد،  «.حـش»ق طؾل الرحبل الؿؾؼب بحسقـ بـ ققس هق أو

                                           

 (.1955( حديث: )6/519( )2)

 (.1955( حديث: )6/510( )1)
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َراُقْطـِل: و ،والـََّساِئل  .(2)«مرتوك»الدَّ

[513]   

 صبع ثؿ ،«يعؾك أبل مسـد» مـ مصقرة كسخة مـ الحديث خرجت كـت»

هبؿة وتحؼقؼ وتعؾقؼ إخ )حسقـ سؾقؿ أسد( جزاه  -والحؿد هلل- الؿسـد هذا

ؾعت طؾقف مـ تحؼقؼاتف وتعؾقؼاتف أكف مـ الـاشئقـ يف اهلل خقًرا، وقد بدا لل مؿا اص

هذا العؾؿ، وأكف مثؾ كثقر مـ أمثالف الذيـ تزببقا قبؾ أن يتحصرمقا، وٓ أدل طؾك 

الذي رد  ،ذلؽ مـ تطاولف طؾك بعض الحػاظ الؿتؼدمقـ مثؾ الحافظ ابـ حجر

طؾقف ، واحتج طؾقف ققلف بجفالة مـ وثؼف ابـ ِحبَّان، ولقس لف طـف إٓ راو واحد

 .(1)«برواية الشقخقـ طـ بعض الرواة ولقس لف إٓ راو واحد

[514]   

ٓسقَّؿا  ،ٓسقَّؿا مـ مثؾ اإلمام البخاري ،والجرح مؼدم طؾك التعديؾ»... 

شد الجرح طـده، أهق  «فقف كظر»ا: ٕن ققلف يف الراوي: وقد جرحف جرًحا شديدً 

َراُقْطـِل، فنكف إذا قال: فؿثؾف ٓ يؼال إٓ فقؿـ  «ضعقػ ٓ يعترب بف» وكذلؽ اإلمام الدَّ

 .(1)«كان شديد الضعػ، كؿا هق بقـ طـد أهؾ الؿعرفة والعؾؿ هبذا الػـ

                                           

 (.1972( حديث: )6/591( )2)

 (.1985( حديث: )6/555( )1)

 (.1987( حديث: )6/558( )1)
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[515]   

فالذي يظفر لل أن ابـ إسحاق حسـ » ابـ إسحاق: ةقال الذهبل يف ترجؿ

ا، وقد الحديث صالح الحال صدوق، وما اكػرد بف فػقف كؽارة، فنن يف حػظف شقئً 

ة، واهلل أطؾؿ، وقد استشفد بف مسؾؿ بخؿسة أحاديث ٓبـ إسحاق أئؿبف احتج 

 .(2)«صحقحف»ذكرها يف 

 

 

 

JI IK 

 

                                           

 (.1992( حديث: )6/561( )2)



   
« لسلت الضعيفتالس»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
232 

 

 فوائد المجلد السابع

[516]   

ٓسقَّؿا والجارحقن جؿع، والؿعدل  ،الجرح الؿػسر مؼدم طؾك التعديؾ»

 .(2)«فرد

[517]   

يف حديثف طـ قتادة  ،طؿر بـ إبراهقؿ البصري صاحب الفروي صدوق

وهق ابـ أبل -فَل يؾتػت إلك مخالػتف لؿثؾ سعقد  ،«التؼريب» ضعػ، كؿا يف

 .(1)، وهق مـ أثبت الـاس يف قتادة، كؿا قال الحافظ-طروبة

[518]   

أٓ وهل آكؼطاع بقـ العَلء بـ زياد،  ثؿ تبقـ لل أن فقف طؾة تؼدح يف صحتف،

، (2/211« )الرتغقب»ومعاذ بـ جبؾ، فنكف لؿ يسؿع مـف، كؿا قال الؿـذري يف 

(، وقد كـت غػؾت طـ هذه العؾة حقـ خرجت 1/11« )الؿجؿع»والَفْقَثِؿل يف 

                                           

 (.1021( حديث: )7/29( )2)

 (.1026( حديث: )7/27( )1)
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ا طؾك ضاهر اإلسـاد، وأن ( جريً 526فصححتف فقف ) ،«شرح العؼقدة الطحاوية»

وٓ أدري إذا كان  .ستغػره مـ كؾ زلؾأرجعت طـف، واهلل تعالك هق الؿقفؼ، و

أصقل »ؼال يف تعؾقؼف طؾك الدكتقر أحؿد سعد حؿدان تقرط بتصحقحل الؿذكقر ف

إلك ضاهر  -مثؾل-أو أكف كظر  .«سـده صحقح(: »2/207لَللؽائل )« أهؾ السـة

 .(2)السـد، فققع يف الخطل، والؿعصقم مـ طصؿف اهلل 

[519]   

 «الحؾقة»بل كعقؿ يف كذا يف الؿقضعقـ ٕ «.أحؿد بـ صالح السؿقمل»

 «.الشامقلل«: »انالؿقز»بالؿعجؿة، ويف  «الؾسان»بالسقـ الؿفؿؾة، ويف 

وكتب إكساب لؿ تتعرض لشلء مـ ذلؽ،  ولؿ أطرف الصقاب مـفا.

 واهلل أطؾؿ.

وهق غقر أحؿد بـ صالح ، «يضع الحديث»ذا قال ابـ ِحبَّان: هوأحؿد 

 .(1)الؿصري الثؼة الحافظ

[511]   

ِعقػة، وتضعقػ » والدكتقر الؼؾعجل جريء يف تصحقح إحاديث الضَّ

 .»(1)بالغ، وقؾة خقف مـ اهلل إحاديث الصحقحة بجفؾ 
                                           

 (.1026( حديث: )7/27( )2)

 ( لؾؿزي.2/159« )هتذيب الؽؿال»حاشقة  -لؾػائدة-ـظر ي ،(1028( حديث: )7/29( )1)

 (.1011( حديث: )7/11( )1)
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[511]   

 «.التؼريب»صدوق، كؿا يف  ،معاوية بـ طبد الؽريؿ، وهق الؿعروف بالضال

رجَلن كبقَلن لزمفؿا : »$: قال الحافظ طبد الغـل الؿؼدسل قؾت

معاوية بـ طبد الؽريؿ )الضال(، وإكؿا ضؾ يف صريؼ مؽة، وطبد  :لؼبان قبقحان

ِعقػ(، وإك  «.ؿا كان ضعقًػا يف جسؿف ٓ يف حديثف!اهلل بـ محؿد )الضَّ

 .(2)(1/119) «فقات إطقان»(، و26/99« )هتذيب الؽؿال»

[512]   

 «.أبق طؿر ٓحؼ بـ الحسقـ بـ طؿران بـ محؿد بـ أبل القرد البغدادي»

حدث طـ خؾؼ ٓ يحصقن مـ الغرباء والؿجاهقؾ أحاديث »قال الخطقب فقف: 

 «.مـاكقر وأباصقؾ

كان »طبد الرحؿـ بـ محؿد اإلدريسل أكف قال: ثؿ روى طـ أبل سعد 

اًبا أفاًكا يضع الحديث طـ الثؼات... ووضع كسًخا ٕكاس ٓ تعرف أسامقفؿ  كذَّ

 وشعبقب.، وكركدن، وصربال، مثؾ: صرغال ،يف جؿؾة رواة الحديث

وٓ كعؾؿ رأيـا يف طصركا مثؾف يف الؽذب والققاحة مع قؾة الدراية... ولعؾف 

ابقـ إن شاء اهلللؿ يخؾػ مثؾف   .(1)مـ الؽذَّ

                                           

 (.1017( حديث: )7/17( )2)

 (.1091( حديث: )7/91( )1)
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[513]   

دطك ا، و«الؽـز الثؿقـ»اغرت الشقخ طبد اهلل الغؿاري يف كتابف الذي أسؿاه »

، «الرتغقب»، و«الجامع الصحقح»أكف جرد فقف إحاديث الصحقحة مـ 

 .(2)«وغقرهؿا، وهق فقف مؼؾد لفؿا غقر محؼؼ

[514]   

طـ غقر الشامققـ وإن كان يف كػسف ثؼة فحديثف ، إسؿاطقؾ بـ أبل طقاش»

 .(1)«ضعقػ

[515]   

 «.ٓ يعرف»قال الذهبل:  كعقؿ بـ ربقعة.

َراُقْطـِل أكف صقب هذه  «تػسقره»كؼؾ الحافظ ابـ كثقر يف  طـ اإلمام الدَّ

قؾت: الظاهر أن اإلمام مالًؽا إكؿا »ثؿ قال:  (طؾك رواية مالؽ الؿـؼطعة)الرواية 

قؿ بـ ربقعة، ولؿ يعرفف، فنكف حال كعجفؾ أسؼط ذكر كعقؿ بـ ربقعة طؿًدا لؿا 

غقر معروف إٓ يف هذا الحديث، ولذلؽ يسؼط ذكر جؿاطة مؿـ ٓ يرتضقفؿ، 

 «.ولفذا يرسؾ كثقًرا مـ الؿرفقطات، ويؼطع كثقًرا مـ الؿقصقٓت

  

                                           

 (.1057( حديث: )7/62( )2)

 (.1059( حديث: )7/61( )1)



   
« لسلت الضعيفتالس»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
236 

 

فعض  ،وهذه فائدة طزيزة هامة مـ قبؾ هذا الحافظ الـحرير» قال األَْلَباكِل:

 .(2)«طؾقفا بالـقاجذ

[516]   

-خذ الذرية مـ صؾب آدم أحاديث أخرى صحقحة أخصر مـ هذا ويف أ

ِعقػة»الحديث يف  -98« )الصحقحة»خرجت بعضفا يف وقد  -(1072)ح « الضَّ

طدا يف حديث ٕبل هريرة مخرج يف  ،(، ولقس يف شلء مـفا مسح الظفر50

 ٹ ٹ ٹ﴿: الؽريؿة (، ويف كؾفا لؿ تذكر أية105-109« )ضَلل الجـة»

 .(1)[271]إطراف:  ﴾..ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

[517]   

 .(1)«مـ أضعػ الؿراسقؾ طـد أهؾ العؾؿ $مراسقؾ الحسـ البصري »

[518]   

، كؿا قال «مرتوك»)سـدل(: بـطؿر بـ ققس الؿؽل أبق جعػر الؿعروف 

 .(9)$الحافظ 

                                           

 (.1072( حديث: )7/71( )2)

 (.1072( حديث: )7/71( )1)

 (.1085( حديث: )7/87( )1)

 (.1086( حديث: )7/87( )9)
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[519]   

وقد صح التؽبقر طؾك الجـائز بلكثر مـ أربع إلك التسع، وقد وردت »

 .(2)اهـ« بلساكقد صحاح

[521]   

بعض الطرق  «أن أصػال الؿشركقـ أهنؿ خدم أهؾ الجـة» :ةوجدت لجؿؾ

 .(1)(2968« )الصحقحة»فلخرجتفا يف  ،والشقاهد

[521]   

ا، كؿا هق مؼقد يف )كسقر(: بالـقن، والسقـ مصغرً  «.طائذ بـ كسقر»

(، ووقع يف 81لؾذهبل )ص« الؿشتبف»، وابـ طدي، وهق كذلؽ يف «العؼقؾل»

مجؿع »، واغرت بف الؿصحح لؽتاب «بشقر»«: الؾسان»)شرب(، ويف  :«الؿقزان»

 .(1)(!1/108« )الزوائد

[522]   

غاية الؿرام »فاكظر  ،ويف الـفل طـ الصبغ بالسقاد غقر ما حديث صحقح

 .(9)«يف تخريج أحاديث الحَلل والحرام

                                           

 (.1086( حديث: )7/87( )2)

 (.1098( حديث: )7/98( )1)

 (.1229( حديث: )7/225-226( )1)

 (.1225( حديث: )7/226( )9)
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[523]   

لؽـ أخرج لف متابعة، كؿا  ،لؿ يحتج بف مسؾؿ شريؽ بـ طبد اهلل الؼاضل

 .(2)«الؿقزان»قال الذهبل يف 

[524]   

 «.مقضقع» «.إن اهلل يؽره فقق سؿائف أن يخطل أبق بؽر: »حديث

 : القضقـ بـ ططاء سقئ الحػظ، والجراح بـ مـفال مـؽر الحديث.آفتف

 «.الؿقضقطات»أورده ابـ الجقزي يف 

والخرب غقر صحقح، » ( بعد أن بقـ طؾؾف:48)ص« العؾق»قال الذهبل يف 

 .(1)«وطؾك باغض الصديؼ الؾعـة

[525]   

 طؿران »(: 121« )الضعػاء»قال العؼقؾل يف ، «حطان طؿران بـ»

 ٓ يتابع طؾك حديثف، وكان يرى رأي الخقارج، وٓ يثبت سؿاطف مـ 

 .(1)«طائشة ڤ

                                           

 (.1218( حديث: )7/217( )2)

 (.1216( حديث: )7/211( )1)

 (.1218( حديث: )7/219( )1)
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[526]   

 :«فضؾ يقم طرفة جزء»قال الحافظ ابـ كاصر الديـ الدمشؼل يف 

حديث  ،حديث: وقػة الجؿعة يقم طرفة أهنا تعدل اثـتقـ وسبعقـ حجة»

فضؾ مـ أوكذلؽ ٓ يثبت ما روي طـ زر بـ حبقش: أكف باصؾ ٓ يصح، 

 .(2)«سبعقـ حجة يف غقر جؿعة

[527]   

طبد اهلل بـ سقػ حديثف غقر » (:319« )الضعػاء»قال العؼقؾل يف 

 ملسو هيلع هللا ىلصمحػقظ، وهق مجفقل بالـؼؾ، ويف الـفل طـ سب أصحاب رسقل اهلل 

قف لقـة، وهذا أحاديث ثابتة إساكقد مـ غقر هذا القجف، وأما الؾعـ فالرواية ف

 «.يروى طـ ططاء مرسًَل 

 .(1)«لعـ اهلل مـ سب أصحابل» ؼصد حديث:ي

[528]   

قال الحافظ يف  «.الحسقـ بـ ققس أبق طؾل الرحبل»هق لؼب لـ «حـش»

 «.مرتوك«: »التؼريب»

حـش.. ضعػف أحؿد، وابـ »... (: 2/:27« )الزوائد»قال البقصقري يف 

                                           

 (.1299( حديث: )7/217( )2)

 (.1257( حديث: )7/296( )1)
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بخاري، والـََّسائِل، والعؼقؾل، وابـ طدي، َمِعقـ، وأبق حاتؿ، وأبق ُزْرَطة، وال

َراُقْطـِل، وغقرهؿ  .(2)«والجقزجاين، والبزار، والدَّ

[529]   

 «الؿطالب العالقة»، و«الػتح»لقس كؾ ما سؽت طـف الحافظ ابـ حجر يف »

 .(1)اهـ« أكف حسـ مـ حقث القاقع

[531]   

 ٓ يقثؼ هبا ٕسباب شرحتفا« الجامع»وقد ذكرت أكثر مـ مرة أن رمقز »

 ،، ومـ ذلؽ اختَلف الـسخ«ضعقػ الجامع»، و«صحقح الجامع»يف مؼدمة 

 .(1)«فػل بعضفا ما لقس يف البعض أخر

[531]   

جؿع كؾ شلء مـ العؾقم إٓ  «الجامع»الؿؾؼب بـ»كقح بـ أبل مريؿ 

 الصدق!.

 .(9)«كذبقه يف الحديث، وقال ابـ الؿبارك: كان يضع» قال الحافظ:

                                           

 (.1280( حديث: )7/269( )2)

 (.1282( حديث: )7/265( )1)

 (.1289( حديث: )7/271( )1)

 (.1290( حديث: )7/271( )9)
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[532]   

 «.كان يؼقل: إن اهلل إذا استقدع شقًئا حػظفإن لؼؿان الحؽقؿ : »حديث

 «.ضعقػ»

طـ قزطة  :أخرجف أحؿد إٓ أكف قالو «.الؿـتخب»رواه طبد بـ حؿقد يف 

 طـ قزطة، أو طـ أبل غالب. :طـ ابـ طؿر... وقال مرة هنشؾ

 : ثؼة.كفشؾ

 قال الحافظ: مستقر. ،غالب قأب

 ،الحديث طـف، أو طـ قزطة ولؿا كان الراوي قد تردد يف كقن قال األَْلَباكِل:

صحة لثؼة قزطة، وٓ بالضعػ لجفالة أبل اللؿ يجز الحؽؿ طؾك الحديث ب

غالب، وإكؿا التققػ حتك يرتجح لديـا أحد القجفقـ، وهذا مـ القجفة العؿؾقة 

ِعقػ ما دام   فتلمؾ. ،كـا لؿ كصححفأمعـاه أن يعامؾ الحديث معامؾة الضَّ

ـ ققل لؼؿان الحؽقؿ، وقد خرجتف يف ٓ م ملسو هيلع هللا ىلصوقد صح الحديث مـ ققلف 

 .(2)(1597« )الصحقحة»

[533]   

ِعقػ:  إن هلل مؾًؽا مقكًَل بؿـ يؼقل: يا أرحؿ »وكلن هذا الحديث الضَّ

                                           

 (.1292( حديث: )7/271-279( )2)
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هق أصؾ ما اطتاده كثقر مـ الؿصؾقـ يف طؿان، وغقرها  ،«الراحؿقـ!.. الحديث

، وٓ ثَلًثا« يا أرحؿ الراحؿقـ...»مـ مدن إردن مـ ققلفؿ دبر كؾ صَلة: 

أصؾ لف يف السـة الصحقحة، بؾ هق مػقت ســ كثقرة، كؿا هق مشاهد مـفؿ، 

 .(2)«ما أحدثت بدطة إٓ وأمقتت سـة»وصدق مـ قال مـ السؾػ: 

[534]   

 تـاقض فقف ابـ ِحبَّان. «محؿد بـ سؾقؿان بـ مسؿقل الؿخزومل: »الراوي

 .(1)وإئؿة طؾك تضعقػف، «ثؼاتف»شذ فقف ابـ ِحبَّان فقثؼف يف 

[535]   

طؾك ابـف  ملسو هيلع هللا ىلصسللت أكس بـ مالؽ قال: قؾت: صؾك رسقل اهلل : »حديث

 «.الق طاش كان صديًؼا كبقًّ  ،رحؿة اهلل طؾك إبراهقؿ ،إبراهقؿ؟ قال: ٓ أدري

وإسـاده صحقح طؾك  ،(2/290(، وابـ سعد )1/211أخرجف أحؿد )

 ،«الق طاش إبراهقؿ لؽان كبقًّ »ولف شاهد مـ حديث جابر مرفقًطا:  شرط مسؾؿ.

 .(1)( بسـد ضعقػ طـف2/121/1أخرجف ابـ طساكر )

                                           

 (.1100( حديث: )7/281( )2)

 (.1102( حديث: )7/289-285( )1)

 (.1101( حديث: )7/286( )1)
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[536]   

(: واسع الخطق فقف، فؼد 2/552« )الؿداوي»والشقخ الغؿاري يف كتابف 

 «.طؾقؽؿ بالشام!: »ملسو هيلع هللا ىلصمثؾ ققلف  ،ذكر فقف بعض إحاديث الصحقحة

إسـاد إحاديث الؿقضقطة، طؾك ومـ الغرائب أكف أحقاًكا ٓ يتؽؾؿ 

الؿغقر طؾك إحاديث الؿقضقطة يف »ده يف رسالتف وبالرغؿ مـ أكف ٓ يقر

 «.الجامع الصغقر

ا يف  يف كؿا ِعقػ جدًّ ِعقػة»الحديث الضَّ  (. بتؾخقص.1105)ح « الضَّ

يف أول الؽتاب  -يعـل الغؿاري-(: وقد زاد يف الخؾط 109وقال )ص

( بصقرة طجقبة تؾػت الـظر: ٕن طامة الؼراء ٓ يستطقعقن أن 91 -2/90)

ا لؿ يصح: ٕكف هق لؿ يؿقزها، بؾ تركفا، ؿا ما صح مـ تؾؽ الروايات ميؿقزو

 .(2)كؿا كؼؾفا بلساكقدها! واهلل الؿستعان

[537]   

 .(1)متؽؾؿ فقف «الؽـك وإسؿاء»الدوٓبل صاحب كتاب 

[538]   

 «.آكؾ كؿا يلكؾ العبد، وأشرب كؿا يشرب العبد ،كا طبدأإكؿا : »حديث

 مـؽر بذكر الشرب.

                                           

 (.1105( حديث: )7/289( )2)

 (.1126ث: )( حدي7/100( )1)
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 «.وأجؾس كؿا يجؾس العبد»....  الحديث:والؿحػقظ مـ هذا 

 .(2)(686، و599« )الصحقحة»وهق يف 

[539]   

اب خبقث»قال ابـ َمِعقـ فقف:  «.الػقض بـ وثقؼ: »الراوي  «.كذَّ

قؾت: قد روى طـف أبق ُزْرَطة، وأبق حاتؿ، وهق مؼارب » قال الذهبل:

 «.الحال إن شاء اهلل تعالك

ففق مؼدم طؾك  ،َمِعقـ فقف جرح مػسر وققل ابـ كذا قال! قال األَْلَباكِل:

 تقثقؼ مـ وثؼف لق كان صريًحا، ومؿـ يقثؼ بتقثقؼف.

 رواية أبل حاتؿ طـف لقس تقثقًؼا مـف لف.

 رواية أبل زرطة، فؼد ذكروا أكف ٓ يروي إٓ طـ ثؼة.

 فالجرح الؿػسر مؼدم طؾقف قطًعا.

 .(1)«الضعػاء»أورده الذهبل يف 

[541]   

أكف لؿ  «مختصر تػسقر ابـ كثقر» يف كتابف وقد زطؿ الشقخ الصابقين

                                           

 (.1129( حديث: )7/101( )2)

 (.1117( حديث: )7/129-125( )1)
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يقرد فقف ما لؿ يثبت مـ الحديث! وقد سبؼ ذكر أمثؾة كثقرة مـ إحاديث 

ِعقػة مؿا وقع يف  لشقخ ا، وكذلؽ يف مختصر ابـ بؾده «مختصره»الضَّ

 .(2)الرفاطل رحؿف اهلل تعالك

[541]   

.... وبشر » (:2/6« )التدويـ يف أخبار قزويـ»يف كتابف  $قال الرافعل 

 «.بـ سؾؿان هق أبق إسؿاطقؾ الـفدي الؽقيف... وقد أخرج لف مسؾؿ

الذي روى لف مسؾؿ إكؿا هق بشقر بـ سؾؿان أبق إسؿاطقؾ » قال األَْلَباكِل:

 .(1)«الؽـدي..

[542]   

وٓ يصح يف فضؾ )قزويـ( حديث، بؾ غالبفا باصؾ مقضقع، وٓ تغرت »

يف رواية أحاديث الػضائؾ، بػضؾ الؿملػقـ يف فضؾفا، فنهنؿ يتساهؾقن 

وبعضفؿ يملػ الؽتب لبقان ضعػفا ووهائفا، وهذا مؿا يشؽرون طؾقف، ولفؿ 

 «.الؿثقبة طـد اهلل 

ِعقػة»: اكظر: قؾت  .(1)(1197و 1196و 1195)ح « الضَّ

                                           

 (.1115( حديث: )7/117( )2)
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« لسلت الضعيفتالس»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
246 

 

[543]   

 .(2)«الضعػ الشديد لؾحديث ٓ يستشفد بف»

[544]   

قاكان رماه السػ«: »الؿقزان»قال الذهبل يف  «الؿعؾك بـ هَلل»

 .(1)«بالؽذب...

[545]   

وإن مـ غرائب الشقخ الغؿاري التل ٓ تـتفل أكف لؿ يتعؼب الؿـاوي يف 

تـاقضف. وإكؿا سقد كحق صػحتقـ يف بقان أوهام الؿـاوي يف بعض إكساب، 

ضعػاء »واإلكؽار طؾقف تعجبف مـ طدم طزو السققصل لبعض إحاديث لـ

« تاريخ قزويـ»لقس هق بلشفر مـ « ضعػاء البخاري»بؼقلف: طؾك أن  «البخاري

 .لؾرافعل بقـ أهؾ الحديث!

 .(1)ث، بؾ حافظ مـصػ؟!ففؾ يؼقل هذا محدِّ 

[546]   

 «.الػتـة كائؿة لعـ اهلل مـ أيؼظفا: »حديث

                                           

 (.1199( حديث: )7/196( )2)
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 .(2)مـؽر، وإسـاده ضعقػ مظؾؿ بؿرة

[547]   

تـظػقا بؽؾ ما استطعتؿ، فنن اهلل بـك اإلسَلم »-طؾؿ أن هذا الحديث او

هق أصؾ ذاك الحديث الذي تتداولتف إلسـة، وذكره  -«حديثطؾك الـظافة... ال

 «.بـل الديـ طؾك الـظافة»( بؾػظ: 2/99« )اإلحقاء»الغزالل يف 

 «.لؿ أجده هؽذا...» قال مخرجف الحافظ العراقل:

ا مـ حديث ابـ مسعقد:  «:األوسط»ولؾطبراين يف  بسـد ضعقػ جدًّ

 «.الـظافة تدطق إلك اإليؿان»

 «.وٓ يدخؾ الجـة إٓ كؾ كظقػ» ائشة:وتؿام حديث ط

 .(1)(1/57« )الضعػاء»أخرجف ابـ ِحبَّان يف 

[548]   

أخرجف ابـ ِحبَّان يف  ،«ٓ يدخؾ الجـة إٓ كؾ كظقػ» حديث طائشة:

الحَلل »( طزاه الشقخ الؼرضاوي يف تعؾقؼف طؾك كتابف 1/57« )الضعػاء»

ؼ بلهؾ العؾؿ: ٕن مـ قبقح ٓ يؾق ل( ٓبـ ِحبَّان، وهذا خط79)ص« والحرام

                                           

 (.1158( حديث: )7/155( )2)
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، وقد «صحقحف»الؿعروف طـدهؿ أن إصَلق العزو ٓبـ ِحبَّان يعـل أكف رواه يف 

 .(2)«ضعػائف»طرفت إكؿا أخرجف يف 

[549]   

قال إمقي: )السقآء(: » ( معؾًؼا:36/2)ق « الغريب»قال أبق طبقد يف 

أو  وكذلؽ كؾ كؾؿة»قال أبق طبقد:  .(أيؼال لؾرجؾ مـ ذلؽ: )أسق ،الؼبقحة

 .(1)، واهلل أطؾؿ«الـفاية»وكذا يف  «.فعؾة قبقحة ففل سقآء

[551]   

 أمر الراويقـ وهؿا:  لتبس طؾلَّ اوقد 

 إسحاق بـ وهب الطفرمسل. -

 إسحاق بـ وهب العَلف.و -

اب مرتوك حدث بإباصقؾ.األول َراُقْطـِل: إسحاق بـ وهب كذَّ  : قال الدَّ

 : العَلف: ثؼة مـ شققخ البخاري.الثاين

 .(1)$ط بقـفؿا ابـ الجقزي وخؾ

                                           

 (.1169( حديث: )7/161( )2)
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[551]   

ا، كؿا كبفـا لؾسققصل ٓ ققؿة لفا مطؾؼً  «الؽبقر»، و«الجامع الصغقر»رمقز 

مع طؾؿف، وتقسعف يف كؼد  -طؾك ذلؽ مراًرا!! ومـ الغرائب أن الشقخ الغؿاري 

! ثؿ «الجامع»الؿـاوي، وتشـقعف طؾقف بسبب أوهامف يشايعف يف آطتداد برمقز 

إحاديث الؿقضقطة فؾؿ يتعؼب فقفا الؿـاوي، وٓ أورده يف هق قد فاتف بعض 

 .(2)«!الؿغقر!»

[552]   

لف  ،ٓ إلف إٓ اهلل، وحده ٓ شريؽ لف :مـ قال»ثبتت زيادة ابـ ِحبَّان:  ،كعؿ

يحقك » :بزيادة «طشر مرات :الؿؾؽ، ولف الحؿد، وهق طؾك كؾ شلء قدير

صبح والؿغرب يف أحاديث مع تؼققد التفؾقؾ طشًرا بؿا بعد صَلة ال ،«ويؿقت

صحقح »يرتؼل ذلؽ بؿجؿقطفا إلك مرتبة الصحة، ولذلؽ أوردت بعضفا يف 

 .(1)(975-971« )الرتغقب

[553]   

أحاديث ضؿة الؼرب غقر أحاديث طذاب الؼرب، كؿا يدل طؾقف أحاديث ضؿ 

 .(1)(1269و 2695) «الصحقحة»كظر االؼرب لسعد بـ معاذ، ولؾصبل، و

                                           

 (.1179( حديث: )7/175( )2)
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[554]   

 :وتػرد بف -ومـ كحا كحقه-أن ما رواه الرافعل » وبـاء طؾك الؼاطدة:

 .(2)«ضعقػ

[555]   

وإن ضعػقا هذا إثر مـ أجؾ أبل » :«الجقهر الـؼل»قال ابـ التركؿاين يف 

حـقػة ففق وإن تؽؾؿ فقف بعضفؿ، فؼد وثؼف كثقرون، وأخرج لف ابـ ِحبَّان يف 

طف، وطؾؿف ، ومثؾف يف ديـف، وور«الؿستدرك»، واستشفد بف الحاكؿ يف «صحقحف»

 «.ٓ يؼدح فقف كَلم أولئؽ!

هذا تعطقؾ لعؾؿ الجرح تعصًبا لإلمام، فنن الجرح ٓ يـظر » قال األَْلَباكِل:

فقف إلك ديـ الؿجروح، وورطف، وطؾؿف، وإكؿا إلك حػظف، وضبطف لرواياتف بعد 

أن تثبت طدالتف، وٓ شؽ طـدي يف طدالتف، ولؽـ الضبط والحػظ شلء آخر، 

 .(1)«، بؾ طرف بـؼقضف$يعرف بف اإلمام وهذا ما لؿ 

[556]   

آستشفاد بالراوي غقر آحتجاج بف، كؿا هق مؼرر يف هذا العؾؿ »

 .(1)«الشريػ

                                           

 (.1190( حديث: )7/190( )2)
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[557]   

، وأما دطقى ابـ $لإلمام أبل حـقػة « صحقحف»ج ابـ ِحبَّان يف لؿ يخرِّ 

ففق مدسقس  ،..««صحقحف»وأخرج لف ابـ ِحبَّان يف »يف ققلف:  $الرتكؿاين 

، وإن صح فقؽقن طؾك سبقؾ آستشفاد ٓ آحتجاج، ثؿ تلكدت مـ يف كؼدي

 مـفا:  ،دس ذلؽ بلمقر كثقرة

 لؿ يذكر ذلؽ. $ا مؿـ ترجؿ لف أن أحدً  -

 الؿمسسة. .ط «اإلحسان/صحقح ابـ ِحبَّان»ولؿ يرد لف ذكر يف ففرس  -

 .طك ذلؽ أحد مـ الؿتعصبة غقر ابـ الرتكؿاين طػا اهلل طـا وطـفدَّ اوٓ  -

طؾك تساهؾ شرصف فقف، كؿا هق « الثؼات»ولؿ يقرده ابـ ِحبَّان يف كتابف  -

 معؾقم طـد الـؼاد.

الؿجروحقـ مـ الؿحدثقـ والضعػاء »أورده ابـ ِحبَّان يف كتابف أخر:  -

ًٓ »(: 1/61، وقد أساء الؼقل فقف، وكان مؿا قال )«والؿرتوكقـ وكان رجًَل جد

ما  ،ئة وثَلثقـ حديًثا مساكقداحدث بؿ ،ـاطتفلؿ يؽـ الحديث ص ،ضاهر القرع

ئة وطشريـ حديًثا... فؾؿا غؾب خطمه طؾك اأخطل مـفا يف م ،لف يف الدكقا غقرها

 .(2)«صقابف استحؼ ترك آحتجاج بف يف إخبار

                                           

 (.1191( حديث: )7/191( )2)
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[558]   

يف ترجؿة « الؿقزان»زيادة مـف طؾك أصؾف  «الؾسان»الحافظ يف  ف طـفكؼؾو

ا )الخراساين( هق غقر )أبل طؾل الحراين( ففؾ هذ ،)أبل طؾل الخراساين(

لؽـ وقع يف كسبتف  ،أم هق هق ،ختَلف الشققخ والرواة طـف طـد ابـ ِحبَّانٓ

وتـاقض فقف ابـ ِحبَّان، كؿا يؼع مـف أحقاًكا؟ هذا ما لؿ يتبقـ لل أن،  ،تحريػ

 .(2)فؿـ كان طـده طؾؿ فؾقػدكا، وجزاه اهلل خقًرا.

[559]   

حؿد بـ الحسقـ إزدي الحافظ ترجؿف الخطقب : أبق الػتح مالراوي

صـػ  ،يف حديثف غرائب، ومـاكقر، وكان حافًظا(: »1/199البغدادي فؼال )

فذكره بالحػظ، وحسـ  ،كتًبا يف طؾؿ الحديث، وسللت ابـ طَلن طـف

فلشار إلك أكف  ،سللت أبا بؽر الربقاين طـف ،الؿعرفة بالحديث، وأثـك طؾقف

رأيتف يف جامع الؿديـة، وأصحاب الحديث ٓ يرفعقن كان ضعقًػا، وقال: و

 «.بف رأًسا، ويتجـبقكف

 ،تؽؾؿ يف الجرح والتعديؾ، ولف مـاكقر»، وقال: «الؿغـل»أورده الذهبل يف 

 «.ضعػف الربقاين، وقال ابـ الجقزي: كاكقا يضعػقكف

، وهق ققي الـػس «الضعػاء»قؾت: لف مصـػ كبقر يف » :«التذكرة»وقال يف 

                                           

 (.1199( حديث: )7/199( )2)
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 .(2)«لجرح، وهاه جؿاطة بَل مستـد صائؾ!يف ا

[561]   

دجال مـ (: »225-2/229قال ابـ ِحبَّان ) : إبراهقؿ بـ هدبة.الراوي

فؾؿا كرب  ،يدطك إلك إطراس فقرقص فقفا ،الدجاجؾة، وكان راقًصا بالبصرة

 .(1)«جعؾ يروي طـ أكس، ويضع طؾقف

[561]   

رباين يف أخرج لف الط «.أحؿد بـ الحسـ بـ أبان إيؾل الؿصري»

 (.1/198، ومع شفرتف بالقضع لؿ يعرفف الَفْقَثِؿل )«إوسط»، و«الصغقر»

اب دجال مـ الدجاجؾة(: »2/299قال ابـ ِحبَّان فقف ) يضع الحديث  ،كذَّ

 .(1)«طؾك الثؼات وضًعا

[562]   

 «.دفـ الؿقلقد يف الطقـة التل خؾؼ مـفا: »حديث

 .(9)(2858« )حةالصحق»وهق حسـ طـدي بؿجؿقع صرقف، وهق مخرج يف 
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[563]   

 «.جبؾت الؼؾقب طؾك حب مـ أحسـ إلقفا... الحديث: »حديث

، وقصة باصؾة الؿتفؿ بقضعفا $طؾك إطؿش  «حديث مقضقع»

الشقخ الؼرشل، وأكا أضـ أكف إسؿاطقؾ بـ أبان الغـقي كسبة إلك )غـل(، وهق 

يـتفل كسبف إلك مضر التل مـفا قريش، كؿا هق معؾقم،  ،غـل بـ يعصر

 .(2)ؿاطقؾ هذا كان يضع طؾك الثؼاتوإس

[564]   

كان (: »1/19قال أبق كعقؿ ) ،)ماذشاه(ـيعرف ب «.طؾل بـ محؿد الػؼقف»

مـ شققخ الػؼفاء أحد أطَلم الصقفقة.. جؿع بقـ طؾؿ الظاهر والباصـ )!( ٓ 

كان يـؽر طؾك الؿتشبفة بالصقفقة وغقرهؿ مـ الجفال  ،تلخذه يف اهلل لقمة ٓئؿ

 .(1)(«929يف الحؾقل، واإلباحة، والتشبقف... تقيف سـة )فساد مؼالتفؿ 

[565]   

الؿعجؿ »وقع محرًفا إلك )الزمعل(، كؿا يف ، أحؿد بـ إبراهقؿ الـرمؼل

حتك يف الطبعة الجديدة مـف التل طؾقفا تحؼقؼ الشقخ محؿد شؽقر « الصغقر

 (، ولؿ يعؾؼ طؾقف بشلء، كؿا هل طادتف!.1/212)

                                           

 (.1116( حديث: )7/116-117( )2)

 (.1117( حديث: )7/119( )1)
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« أخبار أصبفان»الؿشار إلقف يف  وطؾك الصقاب وقع يف الحديث

 .(2)( مـ روايتف طـ الطرباين1/151)

[566]   

 «.أوتقت مػاتقح كؾ شلء إٓ الخؿس... الحديث: »حديث

الؿعجؿ »وأخرجف الطرباين يف  ،(1/86. أخرجف أحؿد )«شاذ أولف»

 ( مـ صريؼ اإلمام أحؿد.1/298/1« )الؽبقر

شقخقـ، وقد أخرجف وهذا إسـاده صحقح رجالف كؾفؿ ثؼات طؾك شرط ال

خؿس ٓ يعؾؿفـ إٓ »فتح(: بؾػظ:  -8/195البخاري يف تػسقر سقرة لؼؿان )

 «.أوتقت». دون ققلف: .«اهلل..

ن كان إلؿ يطؿئـ الؼؾب لثبقهتا، و« أوتقت»أن هذه الزيادة  وجؿؾة الؼقل:

لتػرد الراوي هبا دون سائر الطرق، ولعدم وجقد  :إسـادها صحقًحا كؿا تؼدم

 الؿعترب لفا ففل شاذة. الشاهد

 ،الشقخ حسقـ سؾقؿ أسد« مسـد أبل يعؾك»وخػل هذا طؾك الؿعؾؼ طؾك 

فجعؾ حديث ابـ طؿر مـ رواية الطقالسل والبخاري إخقرة شاهًدا لحديث 

 ابـ مسعقد الذي فقف هذه الزيادة الؿـؽرة.

                                           

 (.1119( حديث: )7/196-197( )2)



   
« لسلت الضعيفتالس»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
256 

 

وكثقًرا ما يؼع لؾشقخ حسقـ سؾقؿ أسد مثؾ هذا الخؾط، وهق مؿا يدل 

 .(2)حداثتف يف هذا العؾؿطؾك 

[567]   

 بآخر. (طؾل بـ طبد الحؿقد الغضائري)اختؾط هذا الراوي 

 «.وفقف طؾل بـ طبد الحؿقد قال الذهبل: مجفقل» فؼال الؿـاوي:

ففذا وهؿ مـ الؿـاوي: ٕن طؾل بـ طبد الحؿقد الغضائري  قال األَْلَباكِل:

ا الغضائري، فؼد مأ ،بـ طبد الحؿقد الؿجفقل الذي ذكره الذهبلاهق غقر 

مات سـة ثَلث طشرة  ،(، وقال: وكان ثؼة10-21/19ترجؿف الخطقب )

وكان مـ الصالحقـ الزهاد «: إكساب»وقال فقف السؿعاين يف  .وثَلث مئة

 .(1)الثؼات

[568]   

إين دخؾت الؽعبة، ولق استؼبؾت مـ أمري ما استدبرت ما : »حديث

 .«ضعقػ» «.ـ بعديإين أخاف أن أكقن قد شؼؼت طؾك أمتل م ،دخؾتفا

 ،(1069وابـ ماجف ) ،(2/265والتِّْرمِذي ) ،(1019رواه أبق داود )

وآفتف:  .(6/217وأحؿد ) ،(5/259والبقفؼل ) ،(2/979والحاكؿ )

                                           

 (.1115( حديث: )7/198-199( )2)

 (.1117( حديث: )7/152( )1)
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 .(2)«التؼريب»إسؿاطقؾ بـ طبد الؿؾؽ صدوق كثقر القهؿ، كؿا قال الحافظ يف 

[569]   

 «.أهؾ البدع شر الخؾؼ والخؾقؼة: »حديث

رجالف كؾفؿ ثؼات معروفقن، ولقٓ أين أخشك أن يؽقن قتادة وهذا إسـاد 

 .(1)لؿ يسؿعف مـ أكس لحؽؿت طؾقف بالصحة

[571]   

وضع حديث »قال مسؾؿ، والدارقطـل:  «.أبق طصؿة كقح بـ أبل مريؿ»

 .(1)«فضائؾ الؼرآن

[571]   

 «.إذا أطتؼ الرجؾ أمتف، ثؿ تزوجفا بؿفر جديد كان لف أجران: »حديث

 .(9/908، وأحؿد )«مسـده»أخرجف الطقالسل يف  .«ضعقػ هبذا التؿام»

 ،مـف (الـؽاح)يف « صحقحف»وهذا إسـاد طؾك شرط البخاري، وقد طؾؼف يف 

 طؾك أبل بؽر بـ طقاش.

                                           

 (.1196( حديث: )7/158( )2)

 (.1152( حديث: )7/162( )1)

 (.1161( حديث: )7/179( )1)
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 ؿ فقف مـ قبؾ حػظف.ؽؾِّ وابـ طقاش، وإن احتج بف البخاري، فؼد تُ 

صدوق ثبت يف الؼراءة  ،أحد إئؿة إطَلم» «:الؿقزان»قال الذهبل يف 

 «.لؽـف يف الحديث يغؾط ويفؿ

: «الؿفر»يف هذا الحديث خطل مـف: ٕكف قد صح بدون لػظ « الؿفر»ر كْ وذِ 

 فؾؿ يذكر الؿفر.« ثَلثة يمتقن أجرهؿ مرتقـ...»

 ، وأحؿد.(اإليؿان)وغقره، ومسؾؿ يف  (العؾؿ)أخرجف البخاري يف 

ؼة الحجة وإن كان أبق بؽر قد تػرد هبذه الزيادة دون اإلمام الشعبل الث

ـ لؿخالػة أبل بؽر مَ  :فتؽقن زيادة غقر ثابتة، بؾ هل مـؽرة، أو شاذة طؾك إقؾ

 .(2)هق أوثؼ مـف بدرجات

[572]   

حقث ضـ أن طبد اهلل بـ ثعؾبة يف إسـاد « التفذيب»يف  $وهؿ الحافظ 

الطرباين هق طبد اهلل بـ ثعؾبة بـ صعقر، فنكف ذكر يف ترجؿتف يف الرواة طـف طبد 

 «.ولؿ يدركف»ـ جعػر قال: الحؿقد ب

ويميد أن طبد اهلل بـ ثعؾبة يف هذا اإلسـاد غقر طبد اهلل بـ ثعؾبة بـ 

طبد اهلل إكصاري،  اثعؾبة أب« معجؿف»صعقر أن الطرباين بعد أن ذكر يف 

                                           

 (.1169( حديث: )7/175( )2)
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ِعقػة»يف -وساق لف هذا الحديث  وذكر بعد أربعة  -(1166)برقؿ « الضَّ

العدوي، وساق لف حديث الزهري طـف يف تراجؿ طبد اهلل بـ ثعؾبة بـ صعقر 

 .(2)صدقة الػطر، واهلل أطؾؿ

[573]   

 ،إذا قال القلقد بـ مسؾؿ: طـ ابـ جريج» «:الؿقزان»يف  $ققل الذهبل 

ابقـ ،أو: طـ إوزاطل ففق  ،فنذا قال: حدثـا ،فؾقس بؿعتؿد: ٕكف يدلس طـ كذَّ

 «.حجة...

»...  صدر كَلمف طـ القلقد: فؼقل الذهبل يف ،وبـاًء طؾقف قال األَْلَباكِل:

فالصقاب  ،فقف قصقر ٓ يخػك «فنذا قال: حدثـا )ابـ جريج( ففق حجة

لـلمـ بذلؽ  :اشرتاط تصريحف بالتحديث يف شقخف وسائر الرواة الذيـ فققف

مـ شر تدلقسف تدلقس التسقية، ولقٓ ذلؽ لؽان إسـاد هذا الحديث 

فؾؿا لؿ يتابع التصريح  بـ جريج..لؽقن القلقد قد قال فقف: حدثـا ا ،صحقًحا

بالتحديث فقق ذلؽ قامت العؾة يف الحديث... وقد وافؼ الذهبل يف هذه 

( فتبعف مع جزمف بلن 91)ص« فضائؾ الؼرآن»الغػؾة الحافظ ابـ كثقر يف 

 .(1)ؽارةـ الغرابة، بؾ الـَّ الحديث بقِّ 

                                           

 (.1166( حديث: )7/177( )2)

 (.1179( حديث: )186- 7/185( )1)
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[574]   

ٓ  ؿاؾففؾع :القلقد بـ مسؾؿ تػاق الشقخقـ طؾك إخراج حديثاوأما »

 .(2)«يخرجان لف إٓ ما اصؿلكا مـ تدلقسف

[575]   

 «.تك بف القلقد بـ مسؾؿأوهق مـ أكؽر ما » «:الؿقزان»قال الذهبل يف 

ِعقػة»يعـل حديث مقضقع يف   .(1)(1179« )الضَّ

[576]   

ة لؿ يذكروا لف رواية طـ الصحابة سقى أكس بـ رَّ إياس بـ معاوية بـ قُ 

 .(1)«إن صح سؿاطف مـف»مالؽ، ومع ذلؽ قال ابـ ِحبَّان: 

[577]   

 «.ضعقػ» «.تداووا مـ ذات الجـب بالؼسط البحري، والزيت: »حديث

 أخرجف التِّْرمِذي، والحاكؿ، والطقالسل، وطـف أحؿد.

طبد اهلل، والجؿفقر طؾك تضعقػف، ولؿ يخالػ فقف غقر ابـ  ق: مقؿقن أبآفتف

                                           

 (.1179( حديث: )7/186( )2)

 (.1179)( حديث: 7/187( )1)

 (.1177( حديث: )7/189( )1)
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 .(2)بضعػف« التؼريب»ِحبَّان، ولذلؽ جزم الحافظ يف 

[578]   

 .(1)« بـ وهب صحقح الحديث طـ ابـ لفقعةد اهللطب»

[579]   

، وأحؿد بـ طبد الرحؿـ القهبل وهق ابـ وهب بـ مسؾؿ الؿصري

 .(1)«ةخرلصدوق تغقر ب: »$قال الحافظ  .الؿؾؼب: )بحشؾ(

[581]   

لك إالتقؿؿ ضربتان: ضربة لؾقجف، وضربة لؾقديـ » طزا السققصل حديث:

فلوهؿ أن  ،حديث طؿار بـ ياسر مـ حديث أبل أمامة، وأحؿد مـ، «الؿرفؼقـ

الحديث طـد أحؿد بالضربتقـ، وإكؿا هق طـده بالضربة القاحدة لؾقجف 

« صحقح أبل داود»وغقرهؿا، كؿا يف « الصحقحقـ»والؽػقـ، وهق كذلؽ يف 

(191-161)(9). 

[581]   

رف بف مـ التساهؾ، كؿا ؿا طُ لِ  :بف دُّ عتَ تقثقؼ ابـ ِحبَّان طـد التػرد مؿا ٓ يُ 

                                           

 (.1196( حديث: )7/906( )2)

 (.1929( حديث: )7/919( )1)

 (.1925( حديث: )7/919( )1)

 (.1917( حديث: )7/919( )9)



   
« لسلت الضعيفتالس»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
262 

 

 .(2)«لسان الؿقزان»لحافظ يف مؼدمة شرحف ا

[582]   

 «.شقخ»( طـ أبقف: 1/1/215قال فقف ابـ أبل حاتؿ ) قتادة بـ الػضؾ.

 :وإذا ققؾ(: »17/1« )الجرح والتعديؾ»: قال ابـ أبل حاتؿ يف قؾت

 .(1)«إٓ أكف دون الثاكقة ،يؽتب حديثف، ويـظر فقف :ففق بالؿـزلة الثالثة ،شقخ

[583]   

ثـتان مـ ذهب حؾقتفؿا، وآكقتفؿا، وما  :أربع جـان الػردوس: »حديث

فقفؿا، وثـتان مـ فضة آكقتفؿا، وحؾقتفؿا، وما فقفؿا، ولقس بقـ الؼقم وبقـ أن 

إٓ رداء الؽربياء طؾك وجفف يف جـة طدن، وهذه إهنار  يـظروا إلك رهبؿ 

 «.ضعقػ» «.تشخب مـ جـة طدن، ثؿ يصدع بعد ذلؽ أهناًرا

حؿد، والدرامل، وآفتف: الحارث بـ طبقد ضعقػ أخرجف الطقالسل، وأ

جـان »دون ققلف يف أولف:  لسقء حػظف، وقد خالػف طبد العزيز بـ طبد الصؿد.

 «.وهذه إهنار تشخب...»ودون ققلف يف آخره:  .«الػردوس أربع

وابـ ِحبَّان مـ  أخرجف البخاري، ومسؾؿ، والتِّْرمِذي، وابـ ماجف، وأحؿد.

 غقرة بـ شعبة.صريؼ أخرى طـ الؿ

                                           

 (.1961( حديث: )7/969( )2)

 (.1961( حديث: )7/969( )1)
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 .(2)فالحديث صحقح دون هاتقـ الزيادتقـ

[584]   

وقد ساق كَلمف بعد أن كؼؾ الشقخ طبد اهلل الغؿاري يف رسالتف التل سؿاها 

« حقاة الحققان»(: طـ تصحقح الدمقري يف 6)ص« إطَلم الـبقؾ بجقاز التؼبقؾ»

 لحديث رواه الطرباين طـ أبل هريرة.

ف شافعل لقس معروًفا بتخريج إحاديث والدمقري فؼق قال األَْلَباكِل:

 .(1)فالعجب مؿـ يدطل آجتفاد يف الحديث أن يؼؾد مثؾف!! ،وكؼدها

[585]   

يتفؿ »قال أبق سعقد الرواس:  «.طبد اهلل بـ محؿد بـ يعؼقب الحارثل»

 «.بقضع الحديث

 .(1)وهق الذي جؿع مسـًدا ٕبل حـقػة رحؿف اهلل تعالك قال األَْلَباكِل:

 

JI IK 

 
                                           

 (.1965( حديث: )7/965( )2)

 (.1986( حديث: )7/989( )1)

 (.1500يث: )( حد7/997( )1)
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 فوائد المجلد الثامن

[586]   

إذا  ملسو هيلع هللا ىلصالذي تطؿئـ إلقف الـػس، ويـشرح لف الصدر ثبقت الدطاء طـف »

ربل  ،ف طؾقـا بالقؿـ واإليؿان، والسَلمة واإلسَلمالؾفؿ أهؾَّ »رأى الفَلل بؼقلف: 

لقرود ذلؽ يف طدة صرق، وأما بؼقة إدطقة فشاذة  ،«هَلل خقر ورشد ،وربؽ اهلل

فإولك آكتػاء هبذا الؼدر مـ  ،فا، ويلخذ بعضدهامـؽرة لؿ يلت ما يدطؿ

 .(2)«أطؾؿ الدطاء، واهلل 

[587]   

ثؼة احتج بف مسؾؿ وغقره، ومـ جرحف لؿ  ،والحسـ بـ صالح بـ حل»

 .(1)«يلت بحجة

[588]   

 محؿد بـ طؿر بـ واقد القاقدي الؿمرخ الؿشفقر مرتوك متفؿ بالؽذب.»

                                           

 (.1509( حديث: )20- 8/9( )2)

 (.1511( حديث: )8/18( )1)
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 .(2)«لف ترجؿة وأخقه: شؿؾة بـ طؿر بـ واقد القاقدي لؿ أجد

[589]   

وإحاديث الصحقحة لؿ يرد فقفا ذكر الؼرن الرابع جزًما، بؾ طؾك الشؽ »

فَل أدري أقال رسقل اهلل »قال طؿران:  .، كؿا يف حديث طؿران«خقر الؼرون»يف 

 أخرجف الشقخان، وغقرهؿا. «.بعد قركف مرتقـ أو ثَلثة ملسو هيلع هللا ىلص

، والحاكؿ، وابـ أبل وزيادة الؼرن الرابع يف الحديث الذي أخرجف الطرباين

ضعقػ، فنين لؿ أرها يف شلء مـ إحاديث الصحقحة طؾك  «الؿصـػ»شقبة يف 

(، ويف بعضفا ما 197« )الروض الـضقر»قد خرجت صائػة صقبة مـفا يف  ،كثرهتا

ذكرت مـ الشؽ يف الرابعة مثؾف ٓ يؿؽـ الؼضاء طؾقف إٓ بزيادة مـ ثؼة حافظ، 

تػرد هبا  ،ٓ يف رواية مـ حديث الـعؿان بـ بشقرالؾفؿ إ ،وهذا مؿا لؿ أجده

 .طاصؿ بـ هبدلة، ويف حػظف ضعػ

، ويف «الؼرن الرابع»ثؿ وجدت طاصًؿا قد رواه طؾك الصقاب دون زيادة 

، وكذلؽ وقعت هذه «مشؽؾ أثار»رواية طـد أحؿد، والبزار، والطحاوي يف 

: ٕهنا لؿ ترد يف الزيادة يف رواية ٕحؿد طـ ابـ مسعقد، وهل شاذة طـدي

هؽذا طؾك الشؽ، وهل  «ا، أو أربًعاثَلثً » :، وٕن يف رواية ٕحؿد«الصحقحقـ»

 .(1)«رواية لؿسؾؿ بـحقه، وأحؿد
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[591]   

لتساهؾفؿا، كؿا هق معروف طـد  :تقثقؼ العجؾل، وابـ ِحبَّان ٓ يعتد بف»

 .(2)«أهؾ العؾؿ

[591]   

حتك إكف  ،يف التقثقؼلؿا طرف مـ تساهؾف  :وتقثقؼ ابـ ِحبَّان ٓ ققؿة لف

كؿا أثبتف بالـؼؾ طـ ، «ٓ أطرفف، وٓ أطرف أباه»لققثؼ مـ يصرح فقف بؿثؾ ققلف: 

 .(1)يف غقر ما مقضع« الثؼات»كتابف 

[592]   

أخذ بعض متعصبة الحـػقة الفـقد مـ حديث جعدة بـ هبقرة أن مراسقؾ 

بعد أن كؼؾ ( 950ص) «ققاطد يف طؾقم الحديث»فؼال يف كتابف  ،الؼرن الرابع حجة

وطؾك هذا فقجقز لـا أن كحتج بؿراسقؾ »كَلم الحافظ فقف، ورجح صحبة جعدة: 

 .(1)«ٓشرتاكفؿ مع الثالث يف العؾة التل قبؾـا مراسقؾفؿ! :الؼرن الرابع أيًضا

[593]   

طؾك خَلف « ققاطد يف طؾقم الحديث»طؾؼ الشقخ أبق غدة طؾك كتاب 

جاء ذكر الخقرية لؾؼرن الخامس  هذا تقسع غقر كاهض، فؼد :قؾت»طادتف فؼال: 
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رواه  ،طبد اهلل بـ حقالة ( مـ حديث20/29« )مجؿع الزوائد»أيًضا، كؿا يف 

 «.أحؿد، وأبق يعؾك بسـد رجالف رجال الصحقح

 قال األَْلَباكِل:

يف جعؾف الحديث مـ رواية طبد اهلل « مجؿع الزوائد»كف قؾد محؼؼ : أالثاكقة

طبد اهلل بـ مقلة، وإول  :الذي كان فقف ،ٕصؾا -بجفؾف-ابـ حقالة، وتحريػف 

 .[10]الـجؿ:  ﴾چ چ چ چ﴿ ،صحابل، وأخر تابعل مجفقل

 تصحقحف الحديث بجزمف بف، وهق حديث مضطرب.: الثالثة

، وابـ مقلة لقس «رجالف رجال الصحقح»تؼؾقده الَفْقَثِؿل يف ققلف: : الرابعة

 .(2)«الصحقح»مـ رجال 

[594]   

يؼقلفا يف التابعل ، «صدوق» يف الراوي: $ ققل الحافظ الذهبل

 اهـ باختصار. .(1)الؿستقر الذي روى طـف جؿع مـ الثؼات، وهذا طؾك الغالب

[595]   

لؿ يدرك جده  ،جعػر هق محؿد بـ طؾل بـ الحسقـ الؿعروف بالباقر قأب»

 .(1)«ڤا طؾقًّ 
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[596]   

 :«الزطراء اثـان قأب»

لف  ،الزطراء الؽبقر قأب ،سؿف طبد اهلل بـ هاين الؽـدي إسدياو :متؼدم

  .رواية طـد التِّْرمِذي، وغقره طـ ابـ مسعقد، وهق صدوق، كؿا قال أبق حاتؿ

فاسؿف طؿرو بـ طؿرو، ويؼال: ابـ طامر بـ مالؽ بـ كضؾة  :والؿتلخر

أبق الزطراء الؽقيف إصغر، وهق مجفقل ٓ يعرف، وإن ذكره ابـ  ،الجشؿل

 .(2)ؾف طؾك أكف ذكرهؿا يف الطبؼة الثالثةهق والذي قب« الثؼات»ِحبَّان يف 

[597]   

 «.أسرطؽـ لحاًقا بل أصقلؽـ يًدا» :الؿحػقظ يف هذه الؼصة أكف قال

أخرجف البخاري، ومسؾؿ، والـََّساِئل، وأحؿد مـ صرق طـ طائشة ڤ 

 مرفقًطا.

 أهنا زيـب بـت جحش، وهق الصقاب. :ويف رواية مسؾؿ

وهؿ، كؿا حؼؼف الحافظ يف  قة، وهأهنا سقدة بـت زمع :ويف رواية لؾبخاري

 «.الػتح»

 «.خقركـ أصقلؽـ يًدا» :أما حديث
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 «.التاريخ»أخرجف أبق يعؾك، والخطقب يف «. مقضقع»

 «.أولؽـ ترد طؾل الحقض أصقلؽـ يًدا» :وكذلؽ حديث

 جؿع طؾك تركف، وهق مسؾؿة بـ طؾل الخشـل.فقف مُ «. مقضقع»

 ، وذلؽ مـ كاحقتقـ:لحديث طائشة الؿذكقروهذا الحديث مخالػ 

العؾؿقة،  ملسو هيلع هللا ىلصففق مـ معجزاتف  ،«أسرطؽـ..»يف لػظف، فنن فقف: : األولك

فشتان ما بقـفؿا! والؿؼصقد  ،ففق مـ الػضائؾ ،«خقركـ...» :ويف هذا

، وخقرهـ، ملسو هيلع هللا ىلصزيـب ڤ طؾك إصح، وطائشة أفضؾ كؾ زوجاتف  :بالحديث

 كؿا هق معؾقم.

، ويف هذا أهنـ ملسو هيلع هللا ىلصبعد وفاتف  أهنـ كـ يؼسـ أيديفـ :أن فقف: واألخرى

 .(2)فلي كؽارة أصرح مـ هذه؟! ،ملسو هيلع هللا ىلصفعؾـ ذلؽ بحضرتف 

[598]   

 «.ضعقػ» «.خقرهـ أيسرهـ صداًقا: »حديث

، والطرباين، وآفتف: «صحقحف»، وابـ ِحبَّان يف «الضعػاء»رواه العؼقؾل يف 

 .(1)رجاء بـ الحارث
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[599]   

تبف، وقال: يف اسؿ الراوي لؾتشابف بقـفؿا، ولؿ يـ $اختؾط الؿـاوي 

حؿزة بـ الحسقـ «: الضعػاء»قال الذهبل يف  ،وفقف حؿزة بـ الحسقـ السؿسار»

اب ،الدٓل طـ ابـ السؿاك  .«قال الخطقب: كذَّ

 اختؾط بترجؿة أخرى هـاك: 

حؿزة بـ الحسقـ الدٓل كؼؾ ترجؿتف طـ الذهبل، فؼد ترجؿف الخطقب، 

لؽـف لؿ يصرح فقف بؼقلف:  ومؿا يدل طؾك سقء حالف، وأكف كان يغقر السؿاطات

اب  .(2)(110مات سـة ) ،كذَّ

[611]   

 «.الدكقا كؾفا سبعة أيام مـ أيام أخرة... الحديث: »حديث

 قال ابـ الؿديـل: كان يضع الحديث. ،آفتف: العَلء بـ زيدل«. مقضقع»

 «.الؿقضقطات»أورده ابـ الجقزي يف و

(، وقال: 291/2)ق « الػتاوى الحديثقة»أورده الحافظ السخاوي يف و

ٓ يصح أيًضا، وبف »، ثؿ ذكر كحقه طـ ابـ طباس مقققًفا، ثؿ قال: «ٓ يصح»

قال: وكذا كؾ حديث ورد فقف تحديد وقت يقم الؼقامة طؾك  ،جزم ابـ كثقر

 «.التعققـ ٓ يثبت إسـاده
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والديؾؿل، والطرباين، ، «غريب الحديث»ومـ ذلؽ ما رواه ابـ قتقبة يف 

« الػتاوى الحديثقة»، وأبق طؾل ابـ السؽـ، كؿا يف «رفةالؿع»وأبق كعقؿ يف 

الدكقا سبعة »يف حديث صقيؾ:  ،( مـ صريؼ طـ ابـ زمؾ مرفقًطا91/2)ق

 «.أكا يف آخرها ألًػا -أو قال-بعثت  ،ألػ سـة

 والخالف: 

 كابـ ِحبَّان. :فؿـفؿ مـ يثبت صحبة ابـ زمؾ

 «.يؼال: لف صحبة» «:الؾسان»وابـ حجر قال يف 

 ثباهتا، كؿا ٓ يخػك.إففذا إلك كػل الصحبة طـف أقرب مـ  قال األَْلَباكِل:

 .(2)«الؿقضقطات»وابـ الجقزي أورد الحديث يف 

[611]   

غقر  «طؿر الدكقا»لحديث ابـ طباس الؿقققف يف  $تصحقح السققصل 

 صحقح.

الؽشػ طـ مجاوزة هذه إمة »ولؾحافظ السققصل رسالة طجقبة مسؿاة بـ

 فا فقائد كافعة.، وفق«إلػ

والقاقع يشفد ببطَلن هذه إحاديث، فنن السققصل قرر يف الرسالة 
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أن مدة  -وجؾفا واهقة-الؿذكقرة بـاء طؾقفا وطؾك غقرها مـ إحاديث وأثار 

هذه إمة تزيد طؾك ألػ سـة، وٓ تبؾغ الزيادة طؾقفا خؿس مئة سـة، وأن الـاس 

 ئة وطشريـ سـة!.يؿؽثقن بعد صؾقع الشؿس مـ مغرهبا م

ومع مخالػة هذه إحاديث لفذه أية، وما يف معـاها ففل مخالػة أيًضا 

أن طؿر الدكقا  ،لؿا ثبت بالبحث العؾؿل يف صبؼات إرض، وآثار اإلكسان فقفا

 .(2)مؼدر بالؿَليـ مـ السـقـ، ولقس بإلقف!

[612]   

 .«ضعقػ» «.الدكقا حؾقة رصبة: »حديث

شقخ الحاكؿ، وهق مـ شققخف الؿستقريـ الذيـ  : أبق جعػر القراقوآفتف

 ، واهلل أطؾؿ.«الؿستدرك» (:صحقحف)لؿ يؽثر طـفؿ، ولؿ يحتج هبؿ يف 

« الصحقحة»، كؿا يف «رصبة»بدل  «خضرة»د صح الحديث بؾػظ: قو

(2591)(1). 

[613]   

أكف يف أشد درجات يعـل  ،مـؽر الحديث :ققل البخاري يف الراوي»

 .(1)«فاطؾؿف ،الضعػ
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[614]   

ػصؾ الذي ال( يف 56 - 59)ص« الؿـار»ل العَلمة ابـ الؼقؿ يف رسالتف قا

ومـفا سؿاجة الحديث، وكقكف »طؼده مـ الػصقل الدالة طؾك وضع الحديث: 

ٓ تسبقا »مـفا حديث:  ،، ثؿ ذكر بعض إمثؾة طؾك ذلؽ«مؿا يسخر مـف...

 «.الديؽ، فنكف صديؼل...

ِعقػة»والحديث يف   .(2)(1628برقؿ )ح « الضَّ

[615]   

فؽؾ أحاديث الديؽ  ،وبالجؿؾة «:الؿـار الؿـقػ»يف  $قال ابـ الؼقؿ 

إذا سؿعتؿ صقاح الديؽة فلسالقا الل مـ فضؾف، فنكفا » :ا واحًداكذب إٓ حديثً 

 .«رأت مؾًؽا

َل تسبقا الديؽ، فنكف يققظ »وفاتف حديث آخر، وهق حديث:  قال األَْلَباكِل:

 .(1)، وهق حديث صحقح«لؾصالة

[616]   

 .(1)«أحاديثف كؾفا مقضقطة»قال اإلمام أحؿد:  «.الحؽؿ بـ طبد اهلل إيؾل»
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[617]   

« الصحقحة»ُكؼؾ إلك «. ...ذمة الؿسؾؿقـ واحدة(: » 1611)  الحديث»

 .اهـ( « 1998)

ـَ واحدٌة، فنن جاَرت طؾقفؿ جائرٌة: »: وتؿام الحديث: قؾت ُة الؿسؾؿق ذمَّ

 .(2)«َرُف بف يقم الؼقامةفَل ُتخِػُروها: فنن لؽؾ غادٍر لقاء ُيع

[618]  

قال الحافظ  فؾقح بـ سؾقؿان الخزاطل، أو إسؾؿل. احتج بف الشقخان.

 .(1)«صدوق كثقر الخطل«: »التؼريب»يف 

[619]   

، وهل «ما تػرد بف الديؾؿل ففق ضعقػ» :$وطؾك قاطدة السققصل 

 .(1)صحقحة طؾك الغالب، واهلل أطؾؿ

[611]   

 «.ضعقػ» «.غسؾ الؿقتك...زر الؼبقر تذكر هبا أخرة، وا: »حديث

 مـ صريؼ يعؼقب بـ إبراهقؿ. (، وطـف البقفؼل.2/177أخرجف الحاكؿ )
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يعؼقب بـ إبراهقؿ هق الؼاضل أبق يقسػ حسـ الحديث، » قال الذهبل:

 «.ويحقك لؿ يدرك أبا مسؾؿ ففق مـؼطع، أو أن أبا مسؾؿ رجؾ مجفقل

البخاري: تركقه، قال »، وقال: «الضعػاء»بق يقسػ الؼاضل أورده يف أو

 «.وقال الػَلس: كان كثقر الغؾط صدوًقا

 ولعؾ ققل الػَلس هذا هق أطدل إققال فقف، واهلل أطؾؿ. قال األَْلَباكِل:

وقد تبقـ لل فقؿا بعد أكف لقس أبا يقسػ الؼاضل، وإكؿا هق الدورقل 

 الحافظ، ولؼد أبعد البقفؼل الـجعة.

تخريج »فجقد إسـاد الحاكؿ يف  ،وخػل هذا التحؼقؼ طؾك الحافظ العراقل

بؽَلم الذهبل،  «شرح اإلحقاء»(، وتعؼبف الزبقدي يف 9/990« )اإلحقاء

 .(2)والبقفؼل

[611]   

زكاة »طـ حديث:  -يعـل البخاري-قال أبق طقسك التِّْرمِذي: سللت محؿًدا »

 .(1)«ابـ جريج لؿ يسؿع مـ طؿرو بـ شعقب :فؼال ،«الػطر طؾك الحاضر والبادي

[612]   

 .ضعقػ «.سام أبق العرب، وحام أبق الحبش، ويافث أبق الروم» :حديث
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 كؾفؿ مـ صريؼ الحسـ طـ سؿرة مرفقًطا. رواه التِّْرمِذي، والحاكؿ، وأحؿد.

 «.هذا حديث حسـ» :«محجة الؼرب»قال العراقل تبًعا لؾترمذي يف 

 ، ووافؼف الذهبل!.«صحقح اإلسـاد» قال الحاكؿ:

ـ: ٕن يف سؿاع الحسـ مـ سؿرة خَلًفا ر بقِّ وفقف كظ» قال األَْلَباكِل:

 ره ضعقًػا.معروًفا، ثؿ هق مدلس، وقد طـعـف، وطـعـتف تعؾ الحديث، وتصقِّ 

 ولد لـقح ثَلثة: سام، وحام، ويافث.»وقد روي بؾػظ أتؿ، وهق: 

 العرب، وفارس، والروم، والخقر فقفؿ. ولد سام:

 وٓ خقر فقفؿ. يلجقج، وملجقج، والرتك، والصؼالبة، ولد يافث:

 «.الؼبط، والرببر، وٓ خقر فقفؿ وولد حام:

 .(2)«محجة الؼرب»: سؾقؿان بـ أرقؿ مرتوك الحديث، كؿا يف وآفتف

[613]   

ريف طشًرا، ثؿ سؾقف سبحل اهلل طشًرا، وأحؿديف طشًرا، وكبِّ : »حديث

 .«ضعقػ» «.حاجتؽ يؼقل: كعؿ كعؿ

، وابـ ِحبَّان، «صحقحف» أخرجف الـََّساِئل، والتِّْرمِذي، وابـ خزيؿة يف

والحاكؿ، وأحؿد مـ صريؼ طؽرمة بـ طؿار طـ إسحاق بـ طبد اهلل بـ أبل 
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 «.... الحديثملسو هيلع هللا ىلصجاءت أم سؾقؿ إلك الـبل »صؾحة طـ أكس بـ مالؽ قال: 

 «.حديث حسـ غريب» قال التِّْرِمذي:

 صحقح طؾك شرط مسؾؿ، ووافؼف الذهبل. قال الحاكؿ:

لقٓ أن طؽرمة بـ طؿار فقف ضعػ مـ قبؾ  ،ؿا قآوهق ك قال األَْلَباكِل:

 حػظف.

قؾت: قال ابـ أبل »(: 2/96) «الـؽت الظراف»يف ابـ حجر قال الحافظ 

حاتؿ طـ أبقف: رواه إوزاطل طـ إسحاق بـ أبل صؾحة طـ أم سؾقؿ، وهق 

 .«مرسؾ، وهق أشبف مـ حديث طؽرمة بـ طؿار

رى طؾك ضاهر إسـاده الؿتصؾ، فؿـ صححف، أو حسـف ج قال األَْلَباكِل:

، وهل طؾة قادحة طـد أهؾ $ف طؾقفا الحافظ ولؿ يعؾؿ هذه العؾة التل كبَّ 

 «.اإلرسال»الحديث، وهل 

، وهق «ثؿ سؾقف حاجتؽ...» وقد صح الحديث كحقه بلتؿ مـف دون ققلف:

 .(2)(1118« )الصحقحة»مخرج يف 

[614]   

، «الثؼات»ان فلورده يف تـاقض فقف ابـ ِحبَّ  «.القلقد بـ القلقد الدمشؼل»

 .(1)«الضعػاء»وأورده يف 

                                           

 (.1688( حديث: )8/265( )2)
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[615]   

 «.ضعقػ» «.سرتة اإلمام سرتة مـ خؾػف»

 .(2)«إوسط»رواه الطرباين يف 

[616]   

 .(1)«مراسقؾف كالريح!»قال بعض إئؿة طـ مراسقؾ الحسـ البصري: 

[617]   

أن الحاكؿ  (295)ص« الؿراجعات»ادطك طبد الحسقـ الشقعل يف كتابف »

فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصفجاء رسقل اهلل  ،لؿا ولد الحسـ سؿقتف حرًبا: »صحح هذا حديث

قال: بؾ هق حسـ؟ فؾؿا ولد  ،ما سؿقتؿقه؟ قال: قؾت: حرًبا ،أروين ابـل

ما سؿقتؿقه؟ قال:  ،روين ابـلأفؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصفجاء رسقل اهلل  ،الحسقـ سؿقتف حرًبا

شرب، بؾ هق حسقـ...، ثؿ قال: سؿقتفؿ بلسؿاء ولد هارون:  :قال ،قؾت: حرًبا

مشقًرا إلك الجزء الثالث، والصػحتقـ  :طؾك شرط الشقخقـ «.وشبقر، ومشرب

السابؼتقـ، وهذا كذب، فنكف لقس فقفؿا إٓ التصحقح الؿطؾؼ الذي 

 .(1)«ذكركا...

                                           

 (.1695( حديث: )8/271( )2)
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[618]   

تؿشقة رواية دراج إٓ طـ  $آخر إمريـ مـ الشقخ إَْلَباكِل  «:فائدة»

 .(2)(1979، و1970، و1150)رقؿ « الصحقحة»فاكظر يف  ،أبل الفقثؿ

 :صححف، ووافؼف الذهبلووٕكف حؽؿ طؾك حديث أخرجف الحاكؿ  قؾت:

ه لضعػ دَّ ورَ  ،ڤبالضعػ مـ رواية دراج طـ ابـ حجقرة طـ أبل هريرة 

 ، وأسؽـف فسقح جـاتف، واهلل أطؾؿ.$اج، ولعؾف لؿ يـتبف درَّ 

[619]   

ِفقَعة، كؿا يف تجقيد رواية قتقبة طـ ابـ لَ  $وآخر إمريـ مـف  «:فائدة»

 .(1)(815و 560و 6/55« )الصحقحة»

[621]   

 ابـ َلِفقَعة صحقح الحديث إذا روى طـف العبادلة: 

 طبد اهلل بـ وهب.

 اهلل بـ الؿبارك. طبدو

 .(1)وطبد اهلل بـ يزيد الؿؼري

                                           

 .، أفاده الـاشر(1721( حديث: )8/292( )2)

 .، أفاده الـاشر(1725( حديث: )8/291( )1)

 (.1711( حديث: )8/299( )1)
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[621]   

 «.أبق بؽر، وطؿر :ا كفقل أهؾ الجـةدَ سقِّ » الشطر األول مـ حديث:

« الصحقحة»الصحابة، وقد خرجتفا يف لف صرق طدة طـ جؿع مـ  ،صحقح

(811)(2). 

[622]   

طبد اهلل بـ محؿد بـ طؼقؾ هق متؽؾؿ يف حػظف، والذي استؼر طؾقف رأي »

تج بحديثف يف مرتبة الحسـ إٓ إذا ضفر فقف حأكف ي -كالبخاري وغقره-الحػاظ 

 .(1)«طؾة مـف أو مـ غقره

[623]   

ِعقػ: الحديث مـ الؿؼرر يف طؾؿ مصطؾح الحديث أن مـ أكقاع الحديث  الضَّ

 ،ا، واضطرابف فقفا ومتـً الؿضطرب، وذلؽ ٕن تؾقن الراوي يف روايتف الحديث إسـادً 

 .(1)هذا إذا كان ثؼة ،دلقؾ طؾك أكف لؿ يتؼـ حػظف، ويحسـ ضبطف

[624]   

 الؿػاخرة بالجؿاع. ل. يعـ«السباع حرام: »حديث

                                           

 (.1715( حديث: )8/102( )2)
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بل الفقثؿ طـ رواه أحؿد، والعؼقؾل طـ ابـ َلِفقَعة طـ دراج طـ أ .«مـؽر»

 أبل سعقد مرفقًطا.

 «.أحاديثف مـاكقر» وقال أحؿد طـ دراج:

بالسقـ الؿفؿؾة، والباء  «السباع»لػظ الحديث طـد الدوٓبل:  :«تـبقف»

بالشقـ الؿعجؿة، والؿثـاة  «الشقاع»الؿقحدة، ووقع طـد أخربـ بؾػظ: 

 .التحتقة

بالسقـ الؿفؿؾة، والباء قال أبق طؿر: إكف تصحقػ، وهق » :«الـفاية»قال يف 

 .(2)«ن كان محػقًضا فؾعؾف مـ تسؿقة الزوجة شاطةإالؿقحدة، و

[625]   

وهق  ا.رواه الديؾؿل طـ أبل الشقخ معؾؼً  ،«السخاء خؾؼ اهلل إطظؿ: »حديث

-أكف إسـاد مختؾؼ، فنكف ٓ يقجد يف رواية الثؼات  لإسـاد ضعقػ مظؾؿ، ويخقؾ إل

 .(1)والحؿاديـ يف سـد واحد، واهلل أطؾؿ الجؿع بقـ السػقاكقـ -فقؿا أطؾؿ

[626]   

ا وٓ تعديًَل لؿ يذكر فقف البخاري جرًح  «.شرحبقؾ بـ سعد»

 ( فؾؿ يذكر فقف شقًئا.1/2/119سؽت طـف ابـ أبل حاتؿ ) ،(1/1/152)

                                           

 (.1710( حديث: )8/108( )2)
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وأشار الذهبل إلك تؾققـ  ،(9/169« )الثؼات»وأما ابـ ِحبَّان فذكره يف 

 .«وثؼ» :«الؽاشػ»فؼال يف  ،تقثقؼف

يعـل طـد الؿتابعة، وإٓ فؾقـ  «مؼبقل» أشار الحافظ إلك تؾققـف بؼقلف:

 .(2)وما ذلؽ إٓ لجفالتف طـده، الحديث طـد التػرد

 ثؼة. - وهق محتج بف طـد الشقخ أحؿد شاكر قؾت:

[627]   

وقال: قال أبق ُزْرَطة: كان « الضعػاء»أورده الذهبل يف  «.سػقان بـ وكقع»

 يتفؿ بالؽذب.

إٓ أكف ابتؾل بقراقف فلدخؾ طؾقف  ،كان صدوًقا» :«التؼريب»ظ يف قال الحافو

 .(1)«فسؼط حديثف ،فـصح فؾؿ يؼبؾ ،ما لقس مـ حديثف

[628]   

(، وقال: 1/1/16ترجؿف ابـ أبل حاتؿ ) طتقؼ بـ يعؼقب الزبقري.

يف « الؿقصل»حػظ  ،سؿعت أبا زرطة يؼقل: بؾغـل أن طتقؼ بـ يعؼقب الزبقري»

 «.حقاة مالؽ

                                           

 (.1716( حديث: )8/109( )2)
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 بل حاتؿ لؿ يذكر فقف جرًحا وٓ تعديًَل.ابـ أو

َراُقْطـِل إياه، وبَلغ أبل «الؿقزان»أورده الذهبل يف و ، وذكر تقثقؼ الدَّ

 زرطة.

أن ابـ ِحبَّان ذكره يف الطبؼة الرابعة مـ « الؾسان»زاد ابـ حجر يف 

 «.الثؼات»

يف حديث رواه طـ « الرواة طـ مالؽ»ؿف اإلمام الدارقطـل يف وقد وهَّ 

 الؽ.م

فَل يحتج بف إذا  ،ويتؾخص طـدي أن الرجؾ ثؼة لف أوهام قال األَْلَباكِل:

 .(2)خالػف مـ هق أحػظ مـف

[629]   

صؾ الصبح والضحك، »وقد قال الحافظ يف آخر تخريجف لحديث: 

بعد أن ساق لف طشر صرق لقس يف الؽثقر مـفا ذكر  «فنهنا صَلة إوابقـ

ة الحديث بؿجؿقع العشر، وقال: لصَلة الصبح، ومع ذلؽ فؾؿ يصرح بتؼقي

وإذا تلمؾت ما جؿعتف طرفت أن صرق هذا الحديث كؾفا واهقة، ولؽـ »

الحديث إذا تعددت صرقف، واختؾػت مخارجف أشعر بلن لف أصًَل، وٓسقَّؿا 

إذا كان يف باب الرتغقب، فنن أهؾ العؾؿ احتؿؾقا يف ذلؽ ما لؿ يحتؿؾقه يف 

                                           

 (.1759( حديث: )8/111( )2)



   
« لسلت الضعيفتالس»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
284 

 

 .(2)«باب الحَلل والحرام

[631]   

 ،ثَلًثا -اطؾؿ أكف ٓ يقجد حديث صحقح صريح يف إيؼاع الطَلق بؾػظ ثَلثً وا»

، فنكف غقر مشػؼ طؾك كػسف، فنكف يصحح «اإلشػاق»فَل تغرت بؽَلم الؽقثري يف كتابف 

فقف ما لقس كفذا الحديث يتلول الـصقص الصحقحة الصريحة بؿا يتػؼ مع اكحرافف 

طؾك أكف يف غقر الؿدخقل « ح مسؾؿصحق»كتلويؾف حديث ابـ طباس يف  ،طـ السـة

هبا! ومـ أراد مػرق الحؼ يف هذه الؿسللة فؾقراجع كتب شقخ اإلسَلم ابـ تقؿقة، 

 .(1)«مـ أئؿة السـة، والذابقـ طـفاوغقرهؿا  ،واإلمام ابـ الؼقؿ

[631]   

ا» «.ل طـا، فنن الحرب خدطةخذِّ : »حديث الطربي أخرجف «. ضعقػ جدًّ

 اكة.، وأبق طق«هتذيب أثار»يف 

، وإٓ «ل طـاخذِّ »واطؾؿ أكـل خرجت الحديث هـا مـ أجؾ صرفف إول: 

أخرجف ابـ جرير طـ طشرة مـ الصحابة، وبعضفا يف  ،فبؼقتف صحقح، بؾ متقاتر

لقس  ،اطـ أربعة طشر صحابقًّ  «الجامع الصغقر»، وخرجف السققصل يف «الصحقحقـ»

 .(1)(26فقصقر العدد ) ،الطربيفقفؿ أبق الطػقؾ، وأسؿاء بـت يزيد، وقد أخرجفؿا 
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[632]   

تـبقف الؼاري طؾك » :$وقػت طؾك كتاب مملػف الشقخ طبد الل الدويش 

ن نف ،ل طـاخذِّ »حديث: -ا ققاه هذا الحديث! ؿ، وم«تؼقية ما ضعػف إَْلَباكِل!

 «...«.دٓئؾ الـبقة»، فؼد ساقف مـ رواية البقفؼل يف -«الحرب خدطة

تضعقػل لؾحديث برواية البقفؼل هذه طؾك ما فاكتؼاد الرجؾ  ،وبالجؿؾة

لفق مـ إدلة الؽثقرة طؾك أكف ٓ يحسـ هذه  ،فقفا مـ آضطراب والضعػ

 .(2)الصـاطة الحديثقة، وٓ الؽتابة فقفا

[633]   

 «.هنك طـ الػفر: »حديث

ا» ، وهق إسـاد «تصحقػات الؿحدثقـ»أخرجف العسؽري يف . «ضعقػ جدًّ

اضعقػ   صريػ، وقال ابـ ِحبَّان: كان يضع الحديث طؾك الػقر.آفتف: سعد بـ  ،جدًّ

أن يجامع الرجؾ امرأة، ثؿ »فسر العسؽري )الػفر( بؼقلف:  :«فائدة»

 «.خرى فقـزلأيتحقل طـفا إلك 

 .(1)خرى تسؿع حسفأأففر: إذا جامع جاريتف، ويف البقت : «الـفاية»ويف 
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[634]   

 «.ضعقػ» «.ديثا... الحلعـت الؿرجئة طؾك لسان سبعقـ كبقًّ : »حديث

، وآفتف: أبق غاكؿ يقكس بـ «هتذيب أثار»أخرجف ابـ جرير الطربي يف 

 .(2)«صدوق يخطئ»: قال الحافظ ،كافع الخراساين

[635]   

كؾ أحاديث الديؽ كذب إٓ حديًثا  (::8رقؿ ) «الؿـار»قال ابـ الؼقؿ يف 

 .«ؾًؽات مأإذا سؿعتؿ صقاح الديؽة فلسالقا الل مـ فضؾف، فنكفا ر»واحًدا: 

صحقح، ، «َل تسبقا الديؽ، فنكف يققظ لؾصالة»وحديث:  قال األَْلَباكِل:

 .(1)«الصحقحة»كؿا يف 

[636]   

 «.حػة، ولعؼ أصابعف...مـ لعؼ الصَّ : »حديث

لجفالة الرجؾقـ  :ا، وإسـاده ضعقػ جدًّ «الؽبقر»أخرجف الطرباين يف 

 ا.قَ سؿَّ ذيـ لؿ يُ ؾال

 .(1) ة(ػ)الصح :الصػحة(، وهق تصحقػ«: )الؿعجؿ الؽبقر»وقع يف  :)تـبقف(
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[637]   

لؿ يذكر أيًضا يف  ،اسؿف: محؿد بـ مقؿقن الؿروزي «.بق حؿزة السؽريأ»

جؿؾة الذيـ سؿعقا مـ ططاء قبؾ آختَلط، بؾ إكف هق كػسف قد ذكره ابـ الؼطان 

، وهق مؿا فات ابـ الؽقال فؾؿ يذكره يف «التفذيب»الػاسل فقؿـ اختؾط! كؿا يف 

 .(2)«الؽقاكب الـقرات»امع: كتابف الج

[638]   

 .(1)«وجرير بـ طبد الحؿقد مؿـ سؿع مـ ططاء بـ السائب بعد آختَلط»

[639]   

مؽارم »وقع طـد الخرائطل يف «. طبد الرحؿـ بـ طؿرو بـ جبؾة»

 ، وهق خطل.«طؿر(: »92)ص «إخَلق

 «.رب طؾك حديثفكان يؽذب، فُض : »قال أبق حاتؿ 

 .(1)اهـ« الحديثمرتوك يضع : »وقال الدارقطـل

[641]   

ضعقػ: كؿا يف  -وهق ابـ مقؿقن العدين-وحػص بـ طؿر »
                                           

 (.1821( حديث: )8/181( )2)
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ذيؾ »ا آخر لف، أورده يف بف السققصل حديثً  وقد أطؾَّ «. التؼريب»

 ( فؼال:15)ص « الؿقضقطات

 «.بف يحقك بـ يحقك الـقسابقري، وقال البخاري: مـؽر الحديثكذَّ » 

لؿصادر، فالظاهر أكف ولؿ أجد هذا يف ترجؿة العدين فقؿا طـدي مـ ا

يف ترجؿة حػص بـ طؿر  -مثًَل -اختؾط طؾقف ترجؿتف برتجؿة أخرى: فؼد رأيت 

 «:التفذيب»بـ أبل العطاف السفؿل مقٓهؿ الؿدين مـ 

 «.قال البخاري: مـؽر الحديث، رماه يحقك بالؽذب» 

)يحقك( الـقسابقري هذا، أم يحقك بـ معقـ كؿا  :: هؾ أراد بؼقلفولقـظر

 .(2)اهـ «م غقرهؿا؟أضـ، أ

[641]   

« ذيؾ الؿقضقطات»قال السققصل يف  «.هنشؾ بـ سعقد التِّْرمِذي»

اب(: »92)ص  .(1)«هنشؾ كذَّ

[642]   

 :ٓ يعتؿد طؾقفا« الجامع الصغقر»ا أن رمقز السققصل يف وقد كبفـاك مرارً 
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ضعقػ »، و«صحقح الجامع»مة كتابل: دٕسباب كـت قد شرحتفا يف مؼ

 .!«الػقض» :ف طؾك ذلؽ يف أول شرحفلؿـاوي كبَّ ، والغريب أن ا«الجامع

ثؿ رأيتف يف كثقر مـ إحاديث يذكر رمز السققصل لبعض إحاديث، 

فؽلكف كسل ما كان ذكره يف الؿؼدمة، بؾ ويؼؾده يف ذلؽ، كؿا يف هذا الحديث، 

 .(2)ا!ولقتف كان مصقبً 

[643]   

 «.الصحابة»أورده ابـ حجر يف  «.ركب الؿصري»

كـدي لف حديث واحد » (:3/916« )اَلستقعاب»بر يف قال ابـ طبد ال

طؾك خصال مـ الخقر، والحؽؿة،  فقف آداب وحض   ،ملسو هيلع هللا ىلصحسـ طـ الـبل 

 ،ر يف الصحابة، وقد أجؿعقا طؾك ذكره فقفؿقوالعؾؿ، ويؼال: إكف لقس بؿشف

 .(1)«روى طـف كصقح العـسل

[644]   

 ا.يعـل حسـ لغة، ولػظً « ث حسـيحد» :-ابـ طبد البر ـليع- وققلف

ا بؼقل ابـ طبد الرب: رمز الؿصـػ لحسـف اغرتارً » ولذلؽ قال الؿـاوي:

ركب يجفؾ، ولؿ يصح : «الؿفذب»، ولقس بحسـ، فؼد قال الذهبل يف «حسـ»

                                           

 (.1811( حديث: )8/196( )2)

 (.1815( حديث: )8/198( )1)



   
« لسلت الضعيفتالس»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
290 

 

 «.لف صحبة، وكصقح ضعقػ

 - 2/59« )الجامع»ومؿا يميد ما قالقا أن ابـ طبد الرب أورد يف  قال األَْلَباكِل:

ا، ولؽـ لقس إسـاده بالؼقي»طـف: ا آخر، ثؿ قال ( حديثً 55  «.هق حديث حسـ جدًّ

لقس و ،احسـ لغة ولػظً هق الن الحسـ طـدهؿ طؾك أ : مؿا يدلقؾت

 .(2)آصطَلحل

[645]   

 «.صقبك لؿـ شغؾف طقبف طـ طققب الـاس... الحديث: »حديث

ا ، وطـف البقفؼل يف «الؽامؾ»أخرجف ابـ طدي يف  .إسـاد ضعقػ جدًّ

 ،محؿد بـ الؿتقكؾ أبق طبد اهلل بـ أبل السري»وآفتف: ، والديؾؿل، «الشعب»

 «.ضعقػ مـ قبؾ حػظف

الرد »، وتبعف جؿع، كؿا بقـتف يف «الؿقضقطات»وأخرجف ابـ الجقزي يف 

 .(1)(171برقؿ ) «طؾك طز الديـ بؾقؼ

[646]   

إسحاق الفؿداين، واسؿف طؿرو بـ طبد اهلل السبقعل، فنكف مدلس، وقد  قأب

                                           

 (.1815( حديث: )8/198( )2)
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 .(2)الثقري مـف قبؾ آختَلط لؽـ سؿاع ،كان اختؾط

[647]   

 «.ا واجبة، ومسح الرأس واحدةا ثَلثً الطفقر ثَلثً : »حديث

أن » ،وغقره« البخاري»لؿعارضتف ما ثبت يف  :إسـاده ضعقػ، ومتـف باصؾ

 .(1)«تقضل مرة مرة ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

[648]   

 ( طـ طؿر بـ حريز..91/2« )العظؿة»ما أخرجف أبق الشقخ يف 

رضا اهلل الؿباركػقري  ، كؿا حؼؼف إخ الػاضؾ«طؿرو بـ جرير»: والصقاب

كان »حاتؿ:  ل(، وذكر فقف ققل أب1/612« )العظؿة»يف تعؾقؼف طؾك كتاب 

 .(1)«يؽذب

[649]   

اب، أو وضاع، كؿا  دطاه يف االسققصل لؿ يصـ كتابف طؿا تػرد بف كذَّ

أولك « الجامع الؽبقر»فؽان  ،، وإن كان لؿ يستطع القفاء بف«الجامع الصغقر»

السؾسؾة »ف: ٕكف حشد فقف مثؾ إحاديث الؿقضقطة، وقد مضك مـفا يف ب

                                           

 (.1891( حديث: )8/109( )2)
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ِعقػة  .(2)الؽثقر «الضَّ

[651]   

 «.طاشقراء يقم التاسع: »حديث

مقة بـ أآفتف: أبق  .(9/111« )الحؾقة»أخرجف أبق كعقؿ يف «. مقضقع»

 يعؾك.

خرج ابـ أبل شقبة يف أولعؾ أصؾ الحديث مقققف رفعف أبق أمقة، فؼد 

 «.وإسـاده صحقح» «.هق يقم التاسع»( طـ ابـ طباس قال: 1/59) «الؿصـػ»

إكؿا هق تػسقر مـ بعض  «يعـل يقم طاشقراء»ومـ الظاهر أن ققلف: 

الرواة، ولعؾف ابـ طباس كػسف، ويميده رواية الحؽؿ الؿقققفة، وقد أخرجفا 

، وهق متقسد ڤاكتفقت إلك ابـ طباس »مسؾؿ طـ ابـ أبل شقبة بؾػظ قال: 

فؼال: إذا رأيت هَلل  ،أخربين طـ صقم يقم طاشقراء :فؼؾت ،ه يف زمزمرداء

 «.ا.. الحديثالؿحرم فاطدد، وأصبح يقم التاسع صائؿً 

هق  :ومؿا يمكد أن يقم طاشقراء هق العاشر حتك طـد ابـ طباس كػسف *

 أخرجف مسؾؿ مـ صريؼ أخرى طـ ابـ طباس. ،سبب ورود حديث ابـ طؿقر

فثبت بطَلن  ،طؾك أن التاسع هق غقر طاشقراء وهذا كص مـ ابـ طباس

 حديث الرتجؿة.

                                           

 (.1897( حديث: )8/107-108( )2)
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ما رواه البزار مـ صريؼ طائشة : ووما يشفد طؾك بطَلن حديث الرتجؿة

 «.أمر بصقام طاشقراء يقم العاشر ملسو هيلع هللا ىلصن الـبل أ»ڤ: 

 .(2)«إسـاده صحقح» (:2/517/783« )مختصر الزوائد»قال الحافظ يف 

[651]   

 ،، وقؾة فائدة التسقيد«مسـد أبل يعؾك»ك وإن مـ تػاهة تخريج الؿعؾؼ طؾ

أن الؿعؾؼ سقد قرابة صػحتقـ يف كؼؾ أققال العؾؿاء الؿختؾػة يف سؿاع مؽحقل 

مـ واثؾة، ثؿ مال إلك ققل الحافظ: إكف سؿع مـف، فنن مثؾ هذا البحث إكؿا يػقد 

إذا كان السـد إلك مؽحقل ثابًتا، وتققػت تؼقية الحديث طؾك إثبات سؿاطف مـ 

 .(1)أما السـد إلقف ضعقػ، بؾ هالؽ! ،لصحابلا

[652]   

معجؿ »، وسؿقه بـ«الؽامؾ»ـ وضع الػفرس لـلؿ يـتبف لؾخطل الػاحش مَ 

خطاء الؿطبعقة.. ـ سؼط بعض الحروف، وبعض التصحقػات، وإمِ  «الؽامؾ

 .(1)اهـ

[653]   

 «.اسؿف: ثقبان بـ إبراهقؿ الؿصري «.الـقن الؿصري وذ»

                                           

 (.1899( حديث: )8/109-120( )2)
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َراُقْطـِل  «.ى طـ مالؽ أحاديث فقفا كظررو: »قال الدَّ

 .(2)«كان زاهًدا ضعقػ الحديث: »وقال الجقزقاين

[654]   

شقخ البقفؼل، فؼد جفدكا يف أن كجد لف  «.طؿر بـ طبد العزيز بـ قتادة»

 .(1)ترجؿة فؾؿ كقفؼ

[655]   

بؽسر الجقؿ، وسؽقن الفاء بعدها باء مقحدة مؽسقرة، ثؿ ، «ذيبِ فْ الجِ »

حرفة معروفة يف كؼد الذهب، وقد وقع يف  «الجفبذ»كسبة إلك  ،ذال معجؿة

 .(1)، وهق خطل مطبعل«الجفدي«: »الؾسان»

[656]   

قال الحافظ:  داود بـ الحصقـ مـ رجال الشقخقـ ضعػف ابـ الجقزي!.

 .(9)«إٓ يف طؽرمة ثؼة»
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[657]   

يف كَلمف طؾك حديث: كزول الرب  -طػا اهلل طـف-سؾؽ الحافظ 

 ًاثـتان مـفا يف  ،(950« )قؾإرواء الغؾ»ا مـفا يف ، وقد خرجت سبع

 ، وغقره«مسـد أحؿد»، وسائرها يف «صحقح مسؾؿ»، وأخريان يف «الصحقحقـ»

 سؾؽ مسؾؽ أهؾ إهقاء والبدع مـ حقث الرواية والدراية. -

مع أكف يعؾؿ مخالػتفؿا  ،فنكف سؽت طـ إسـاد الحديثقـ أما الرواية:

 إلك السؿاء الدكقا. يف كزول الرب تعالك ملسو هيلع هللا ىلصلؾروايات الثابتة طـ الـبل 

فَل يخػك ضعػ، بؾ بطَلن التلويؾ الؿذكقر إذا ما ققرن وأما الدراية: 

 بالروايات الصحقحة الثابتة.

وقد حؽك أبق بؽر بـ فقرك: » (:4/36« )الػتح»وقد قال الحافظ، كؿا يف 

ا، ؾؽً ـزل مَ يُ  :أي ،أن بعض الؿشايخ ضبطف بضؿ أولف طؾك حذف الؿػعقل

 «.الـََّساِئل مـ صريؼ إغر...ويؼقيف ما رواه 

حديث »يف  $وقد أبطؾ التلويؾ الؿذكقر شقخ اإلسَلم ابـ تقؿقة 

ِعقػة»اكظر:  .( ورد طؾك ابـ فقرك فقؿا ادطاه18-17)ص« الـزول « الضَّ

 ( فقؿا كؼؾف إَْلَباكِل رحؿف اهلل تعالك.160/ص8)ج

ِئل، كؿا يف إلك شؽف يف ثبقت رواية الـََّسا $قد أشار شقخ اإلسَلم 

ِعقػة» (، وسؽقت الحافظ طؾقفا مؿا حؿؾـل طؾك تحؼقؼ 1897برقؿ )« الضَّ
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ن الشقخ لؿ يؽـ طؾك بقـة لالؼقل فقفا: ٕن السؽقت ٓ يجقز، والشؽ يشعر ب

مـ حالفا، وإٓ لبادر إلك إكؽارها، ولؿ يؽـ بحاجة إلك الجؿع بقـفؿا وبقـ 

 .(2)الؾػظ الؿحػقظ

[658]   

بعدائف الشديد لؾسـة وأهؾفا قد ذكر يف تعؾقؼف طؾك ن الؽقثري الؿشفقر إ»

حديث الذي ال( أن الحافظ طبد الحؼ قد صحح 950)ص« إسؿاء والصػات»

ِعقػة»(، وهق يف 981)رقؿ « الققم والؾقؾة»أخرجف الـََّسائِل يف  برقؿ « الضَّ

(، وأما طـ طزوه لؾحافظ طبد الحؼ ٓ يصح، فنن الؽقثري ٓ يقثؼ 1897)

 .(1)«ؿا يـؼؾف: ٕكف يدلسبؽثقر م

[659]   

أن الحديث  -ومـفؿ الؽقثري-مـ الؿعرووف طـد الؿشتغؾقـ بالحديث 

ساكًتا طؾقف ففق صحقح طـده،  «إحؽام الؽربى»الذي يقرده طبد الحؼ يف كتابف 

إٓ أن يذكر طؾتف، وهذا ما لؿ يػعؾف يف هذا الحديث،  ،كؿا كص طؾقف يف الؿؼدمة

قثري أن يعزو إلقف تصحقحف إياه فغػؾ، وهذا لقس بعقًدا وبـاًء طؾقف استجاز الؽ

اء كان هذا أو ذاك، فنن الؼاطدة قطـف، أو دلس، وهذا ما طفدكاه مـف غقر مرة، وس
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: $الؿذكقرة لقست طؾك إصَلقفا طـد الحافظ اإلشبقؾل، فؼد قال 

تعرض لف، أو أشتغؾ بف، وبعض هذه إحاديث أـ أن والحديث السؼقؿ أكثر مِ »

 «.ؿعتؾة ورد مـ صريؼ واحدة فذكرتف، وربؿا بقـتفال

فاد هبذا الـص أكف قد يذكر الحديث الؿعؾقل، وٓ يبقـ طؾتف إٓ كادًرا، لف

فقذكره وٓ  ،ويف حالة واحدة، وهل حقـ يؽقن مـ صريؼ واحدة، وإسـاد واحد

 .(2)ا طـد العارفقـ باصطَلحف أكف معؾقل واضحً ًَل قيبقـ طؾتف.. فؽان ذلؽ دل

[661]   

لك السؿاء الدكقا كؾ لقؾة هق صػة مـ إ اطؾؿ أن كزول الرب 

قـ يف الثابتَ  ،كاستقائف طؾك طرشف، ومجقئف يقم الؼقامة :فعالف أصػات 

يجب اإليؿان واإلذطان لف طؾك ما يؾقؼ بذاتف تعالك دون  ،كصقص الؼرآن الؽريؿ

: مثؾ ،كتبفتشبقف، كؿا حؼؼف شقخ اإلسَلم ابـ تقؿقة يف العديد مـ  وتعطقؾ أ

 .(1)«الحؿقية»، و«التدمرية»، و«شرح حديث الـزول»

[661]   

طؾقؽ بطريؼة السؾػ، فنهنا أطؾؿ وأحؽؿ وأسؾؿ، ودع صريؼة التلويؾ التل 

أن صريؼة السؾػ أسؾؿ، وصريؼة الخؾػ أطؾؿ »طؾقفا الخؾػ الذيـ زطؿقا: 

                                           

 (.1897( حديث: )8/162( )2)
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ؾػ، ، فنكف باصؾ مـ الؼقل، وفقف ما ٓ يخػك مـ كسبة الجفؾ إلك الس«وأحؽؿ

 .(2)والعؾؿ إلك الخؾػ!!

[662]   

دفع » كشػ طـ تدجقؾ أحد الؿعؾؼقـ طؾك كتاب ابـ الجقزيأوأريد أن 

، فنكف تجاهؾ الطرق «السخاف»، وهق الذي لؼبف أحدهؿ بحؼ بـ«شبف التشبقف

هق الذي يـزل،  الؿتػؼة طؾك أن اهلل  ،، وغقرهؿا«الصحقحقـ»الؿتقاترة يف 

فعطؾ هذه ، «؟مـ يسللـلو ؟ـ يستغػرينوم ؟مـ يدطقين»وهق الذي يؼقل: 

ا تؼؾقدً  :ـزل مؾًؽان الؿراد بالحديث أن اهلل يُ إ :(291الدٓلة الصريحة بؼقلف )ص

 (، وققى بذلؽ رواية الـََّساِئل الؿـؽرة.1/10« )الػتح»مـف ٓبـ حجر يف 

، وأن حؽؿ مـ «آختَلط»و« التغقر»والظاهر أكف ٓ يػرق بقـ لػظل 

ت حؽؿ مـ اختؾط مـفؿ طـده، وهذا هق الَلئؼ بجفؾف وتعؾؼف تغقر مـ الثؼا

 ،مسؼًطا لحديث مـ وصػ بف اهبذا العؾؿ، والقاقع أن التغقر لقس جرًح 

بخَلف مـ وصػ بآختَلط، وإول يؼبؾ حديث مـ وصػ بف إٓ طـد 

الرتجقح، وأما مـ وصػ بآختَلط فحديثف ضعقػ إٓ إذا طرف أكف حدث 

 .(1)بف قبؾ آختَلط

                                           

 (.1897( حديث: )8/169( )2)

 (.1897( حديث: )8/165-166( )1)
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[663]   

بخَلف مـ وصػ  ،التغقر لقس جرًحا مسؼًطا لحديث مـ وصػ بف»

فحديثف ضعقػ  الؿختؾطبآختَلط، وحديث الؿتغقر يؼبؾ مـ وصػ بف، وأما 

 .(2)«إٓ إذا طرف أكف حدث بف قبؾ آختَلط

[664]   

إن »أصػال الؿشركقـ فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصأهنا ذكرت لرسقل اهلل » حديث طائشة:

أخرجف أحؿد  «.يعـل: أصػال الؿشركقـ .ارشئت أسؿعتؽ تضاغقفؿ يف الـ

(6/108). 

 ٓ تعرف. -بالتصغقر-ة قَّ فَ آفتف: بُ «. مقضقع»

 يحقك بـ الؿتقكؾ متػؼ طؾك تضعقػف.و

( بعد أن 119 -1/111« )مـفاج السـة»قال شقخ اإلسَلم ابـ تقؿقة يف 

ـ وهذا الحديث كذب مقضقع طـد أهؾ الحديث، ومَ »ذكر الحديث بـحقه: 

 .(1)« طـ مثؾ أحؿدعرف هذا فضًَل ؿد مـ أئؿة الحديث يَ دون أح

[665]   

 «.قؾ: أطقذ باهلل مـ الشقطان الرجقؿ...: »حديث

                                           

 (.1897( حديث: )8/166( )2)

 (.1898( حديث: )8/167( )1)
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الـشر يف الؼراءات »، وطـف الجزري يف «مسؾسَلتف»أخرجف ابـ الجقزي يف 

 ، وهق إسـاد ضعقػ.«العشر

: أن الحديث ضعقػ: ٕن مدار الطريؼ طؾك مجفقلقـ، وجؿؾة الؼقل

 فَل يصؾح شاهًدا. ،الػضؾ الخزاطل قخر فقف متفؿ، وهق أبوالطريؼ أ

 (:2/324، وقال )«غاية الـفاية يف صبؼات الؼراء»وقد ترجؿف الجزري يف 

 «.إمام طارف ثؼة يف الؼراءة»

 .(2)ولؿ يعبل هبذا كؾف العَلمة الجزري فقثؼ الخزاطل، ولقس لف ذلؽ

[666]   

مـ صريؼ مخرمة طـ ( 9/121« )مسـده»ما أخرجف أبق يعؾك يف  :حديث

 ملسو هيلع هللا ىلصأبقف طـ ابـ طباس قال: تذكرت صَلة الؾقؾ فؼال بعضفؿ: إن رسقل اهلل 

 الحديث.« كصػف ثؾثف...»قال: 

وهذا إسـاد صحقح رجالف كؾفؿ ثؼات رجال مسؾؿ، وقد احتج برواية 

صدوق، »، وقد قال الحافظ فقف: «صحقحف» مخرمة طـ أبقف يف غقر مقضع مـ

قالف أحؿد، وابـ َمِعقـ، وغقرهؿا، وقال ابـ  ،مـ كتابف وروايتف طـ أبقف وجادة

 «.الؿديـل: سؿع مـ أبقف قؾقًَل 

م طؾك الـايف، فنن لؿ يثبت سؿاطف مـف فروايتف والؿثبت مؼدَّ  قال األَْلَباكِل:

                                           

 (.1901( حديث: )8/179( )2)
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مـ كتاب أبقف مـ أققى القجادات، كؿا ٓ يخػك، ومثؾ هذه القجادة حجة، كؿا 

 .(2)ؾحهق مؼرر يف محؾف مـ طؾؿ الؿصط

[667]   

حد مـ أبؽقر بـ طبد اهلل بـ إشج، والد )مخرمة( لؿ يذكروا لف رواية طـ 

(، ومات سـة 6/20« )تباع التابعقـأثؼات »الصحابة، بؾ إن ابـ ِحبَّان ذكره يف 

 .(1)(ـه211)

[668]   

وهق صدوق فقف لقـ، كؿا  «.ؾالتَّ »يؾؼب بـ «.محؿد بـ الحسـ إسدي»

 خاري.وهق مـ رجال الب قال الحافظ.

ففق  «.قال ابـ ِحبَّان: ٓ يجقز آحتجاج بف :قال الذهبل» وققل الؿـاوي:

محؿد بـ الحسـ  مـ أوهام الؿـاوي: ٕن الذهبل ذكر ققل ابـ ِحبَّان يف ترجؿة

 .(1)وقد خؾط فقؿا بقـفؿا ففق متؼدم طؾك إسدي.، إزدي الؿفبؾل

[669]   

 «.الذهبل: مجفقلوفقف الحسـ بـ طؿرو الؼقسل قال » ققل الؿـاوي:

                                           

 (.1921( حديث: )8/188( )2)

 (.1921( حديث: )8/189( )1)

 (.1910( حديث: )8/195( )1)
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ضر بـ وكلكف يعـل الحسـ بـ طؿرو الذي روى طـ الـَّ  قال األَْلَباكِل:

 .(2)شؿقؾ، وهق محتؿؾ، ولؽـ لؿ يذكر أكف ققسل، واهلل أطؾؿ

[671]   

 خؾط الؿـاوي بقـفؿا. ،اثـان «يقكس بـ طبقد»

 روى طـ الرباء بـ طازب. ،: يقكس بـ طبقد البصرياألول

يروي طـ التابعقـ، وهق مؽثر طـ  ،قيف: يقكس بـ طبقد الؽواآلخر

 .(1)«مجفقل»الذي قال الؿـاوي فقف:  ،الحسـ البصري

[671]   

ا طـ مقققفً  «.العؾؿ ثَلثة: كتاب كاصؼ، وسـة ماضقة، وٓ أدري: »حديث

 ابـ طؿر.

هذا لؿ يصح مسـًدا، وٓ هق مؿا (: »1/18« )تذكرة الحػاظ»قال الذهبل يف 

 .(1)«فؿا أدري كقػ هذا؟! وكلكف مقققف ،طد يف مـاكقر أبل حذافة السفؿل

[672]   

« ذيؾ الؿقضقطات»قال السققصل يف  «.العالؿ والؿتعالؿ»صاحب كتاب 

                                           

 (.1918( حديث: )8/199( )2)

 (.1917( حديث: )8/908( )1)

 (.1992) ( حديث:8/922( )1)
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أبق مؼاتؾ السؿرقـدي كذبف ابـ مفدي، وقال السؾقؿاين: هق يف طداد (: »19)ص

 .(2)«مـ يضع الحديث

[673]   

فلورده يف  ،تـاقض فقف ابـ ِحبَّان «.محؿد بـ ثابت بـ ققس بـ شؿاس»

ٓ »قال ابـ مـده:  .(5/155« )التابعقـ»وأورده يف  ،(1/169« )الصحابة»

 .(1)«تصح لف صحبة

[674]   

إكف ٓ يخػك طؾك الؿبتدئقـ يف طؾؿ الحديث أكف يشرتط يف الشقاهد أن ٓ »

 .(1)«يشتد ضعػفا

[675]   

 «.غبار الؿديـة شػاء مـ الجذام: »حديث

 .(52/1)ق « الطب الـبقي»أخرجف أبق كعقؿ يف «. مـؽر»

هذا الحديث مؿا ٓ يؿؽـ «: »فقض الؼدير»أما طـ ققل الؿـاوي يف 

قؾـا:  ،تعؾقؾف، وٓ يعرف وجفف مـ جفة العؼؾ، وٓ الطب، فنن وقػ فقف متشرع

                                           

 (.1996( حديث: )8/925( )2)

 (.1957( حديث: )8/911-911( )1)

 (.1957( حديث: )8/915( )1)
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 «.اهلل ورسقلف أطؾؿ، وهذا ٓ يـتػع بف مـ أكؽره، أو شؽ فقف، أو فعؾف مجرًبا

حاديث الطب الـبقي: مثؾ هذا إكؿا يؼال فقؿا صح مـ أ» قال األَْلَباكِل:

أما وهذا لؿ يصح إسـاده فَل يؼال مثؾ هذا الؽَلم، بؾ  ،كحديث الذباب، وكحقه

إين أكاد أققل: إكف حديث مقضقع: ٕن الؿصابقـ بالجذام قد كاكقا يف الؿديـة، 

لؾؿجذوم الذي أتك  ملسو هيلع هللا ىلصكؼقلف  ،ولذلؽ جاءت أحاديث يف التققل مـ طدواهؿ

 ،(2968« )الصحقحة»رواه مسؾؿ، وهق يف  .«ارجع، فؼد بايعـاك»لقبايعف: 

رواه البخاري، وغقره برقؿ  .«مـ الؿجذوم، كؿا تػر مـ األسد فرَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصوققلف 

وهق حديث صحقح يف  .«َل تديؿقا الـظر إلك الؿجذومقـ»: وحديث .(781)

 .(2069) «الصحقحة»

 قد كان أصاهبؿ مـ غبار الؿديـة، ومع ذلؽ شؽ فقف أن همٓء وإن مؿا ٓ

صؾك اهلل وسؾؿ طؾك  ،أصقبقا، ولؿ يصحقا، وٓ أمروا بآستشػاء بغبار الؿديـة

 .(2)«ساكـفا

[676]   

 «.كغسؾ الجـابة غسؾ يقم الجؿعة واجب طؾك كؾ محتؾؿ: »حديث

 .«ضعقػ»

 ( مـ صريؼ أبل يعؾك.561أخرجف ابـ ِحبَّان )

                                           

 (.1957( حديث: )8/912-916( )2)
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لقٓ أن طبد العزيز بـ محؿد الدراوردي كان يحدث مـ  ،جقد هوإسـاد

، والظاهر أكف قد أخطل يف متـ هذا «التؼريب»تب غقره فقخطئ، كؿا يف ك

 «.كغسؾ الجـابة» :فزاد فقف ،الحديث

طـ صػقان بـ سؾقؿ بف دون الزيادة، ومـ  «الؿقصل»وقد رواه مالؽ يف 

 .(2)صريؼ مالؽ أخرجف الشقخان، وغقرهؿا كلحؿد، والبقفؼل

[677]   

كذبقه، «: التؼريب»ظ يف قال الحاف «.محؿد بـ سعقد الشامل الؿصؾقب»

وقال أحؿد بـ صالح: وضع أربعة آٓف حديث، وقال أحؿد: قتؾف الؿـصقر 

 .(1)طؾك الزكدقة وصؾبف

[678]   

 «.ضعقػ» «.صؾقا طؾك مقتاكؿ بالؾقؾ والـفار: »حديث

 ،أخرجف ابـ ماجف، وأفة: طـعـة أبل الزبقر، وكذا القلقد بـ مسؾؿ

َل »: ر الصحقح الذي رواه مسؾؿومخالػتف لحديث جاب وضعػ ابـ لفقعة.

 .(1)«تدفـقا مقتاكؿ بالؾقؾ إَل أن تضطروا

                                           

 (.1958( حديث: )8/917( )2)

 (.1968( حديث: )8/919( )1)

 (.1979( حديث: )8/991( )1)
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[679]   

« التؼريب»سػقان بـ حسقـ ثؼة يف غقر الزهري باتػاق الحػاظ، كؿا يف 

 .(2)$لؾحافظ ابـ حجر 

[681]   

ِعقػ: $ومـ تساهؾ الشقخ أحؿد شاكر  برقؿ  تصحقحف لؾحديث الضَّ

ِعقػة»( يف 1975) قؼ طؾل بـ زيد بـ جدطان، وهق قائؿ طؾك تقث ،«الضَّ

 ٓسقَّؿا لؾثاين مـفؿا دون طؿدة!. ،والجصاص، وكؾ ذلؽ رد لجرح الجارحقـ

وهذا حديث » (:3/562« )التػسقر»يف  $قال الحافظ ابـ كثقر 

 «.غريب، وطؾل بـ زيد بـ جدطان طـده مـاكقر

 وابـ أبل زياد الجصاص مرتووك شديد الضعػ.

 «.لقس بشلء» قال ابـ الؿديـل:

 .(1)«مرتوك»وقال الـََّساِئل، وابـ طدي، والدارقطـل: 

[681]   

 «.ضعقػ» «.هنك طـ الؿزايدة: »حديث

                                           

 (.1975( حديث: )8/999( )2)

 (.1975( حديث: )8/995( )1)
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 أخرجف البزار مـ صريؼ ابـ لفقعة.

 وابـ َلِفقَعة معروف بسقء الحػظ بعد احرتاق كتبف.

)باب بقع الؿزايدة، وقال ططاء: « صحقحف»ومـ أبقاب البخاري يف 

 .(ع الؿغاكؿ فقؿـ يزيدأدركت الـاس ٓ يرون بلًسا ببق

وكلن الؿصـػ أشار إلك تضعقػ ما » (:5/465« )شرحف»قال الحافظ يف 

 .(2)«أخرجف البزار.. فذكر الحديث، فنن يف إسـاده ابـ لفقعة، وهق ضعقػ

[682]   

وقد ثبت طـ جؿاطة مـ السؾػ أخذ ما زاد طؾك الؼبضة مـ الؾحقة، كؿا »

 .(1)«بقـت ذلؽ بروايات طديدة يف غقر مقضع

[683]   

قال ، $تـاقض فقف الحافظ الذهبل  «.شؼقؼ بـ إبراهقؿ البؾخل الزاهد»

ٓ »: «الضعػاء والؿرتوكقـ»ثؿ ذكره يف  «.مـ كبار الزهاد...»... : «الؿقزان»يف 

 .(1)«يحتج بف

JI IK 

                                           

 (.1982( حديث: )8/999( )2)

 (.1990( حديث: )8/957( )1)

 (.1992( حديث: )8/957( )1)



   
« لسلت الضعيفتالس»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
308 

 

 فوائد المجلد التاسع

[684]   

ٓ يصح يف فضؾ البطقخ شلء سقى أكف كان يلكؾف بالرصب، كؿا يف 

أحاديث فضائؾ البطقخ : »$قال الحافظ السخاوي ، (58« )الصحقحة»

 .(2)«باصؾة

[685]   

إٓ غػر  يستغػر اهلل  يف الجؿعة ساطة ٓ يقافؼفا طبد: »حديث

 «.لف...

فؾؿ يقثؼف غقر ابـ  ،وهذا إسـاد رجالف ثؼات غقر شريح بـ يزيد «.شاذ»

لثؼات ِحبَّان، وأضـف قد وهؿ هق أو شقخف يف لػظ الحديث، فؼد رواه جؿع مـ ا

أخرجف  «.يسلل اهلل شقًئا إٓ أططاه إياه... ،وهق يصؾل»... طـ أبل الزكاد بؾػظ: 

 .(1)مالؽ، ومسؾؿ، وأحؿد، وغقرهؿ

                                           

 (.9021( حديث: )9/27( )2)

 (.9021( حديث: )9/27( )1)
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[686]   

 «.باصؾ» «.يف الخقؾ السائؿة يف كؾ فرس ديـار: »حديث

لقس طؾك الؿسؾؿ »: وهق مخالػ لحديث الدارقطـل، والبقفؼل.أخرجف  

َراُقْطـِل، والبقفؼل، وأحؿد أ «.يف طبده، وٓ يف فرسف صدقة خرجف الستة، والدَّ

 .(2)طـ أبل هريرة

[687]   

يف الخقؾ »مـ تعصب الؽقثري البالغ، وتغققره لؾحؼائؼ أكف أورد حديث: 

ا بف ( محتجًّ 281-281)ص« الـؽت الطريػة»يف « السائؿة يف كؾ فرس ديـار

عقػ غقر مؽرتث بتض ،ٕبل حـقػة يف إيجابف الزكاة طؾك الخقؾ السائؿة

َراُقْطـِل لغقرك بـ الخضرم، بؾ ركب رأسف فؼال:  ومـ البعقد طؾك مثؾ أبل »الدَّ

 «.يقسػ يف فؼفف، وديـف، ويؼظتف، وإمامتف أن يروي طؿـ هق غقر ثؼة!

يقسػ هق يعؼقب بـ إبراهقؿ الؼاضل متؽؾؿ فقف طـد  قوأب قال األَْلَباكِل:

ري هذا أن كؾ شققخ أبل فؿعـك صـقع الؽقث ،فؾق سؾؿـا أكف ثؼة ،الؿحدثقـ

يقسػ ثؼات! وهذا ما ٓ يؼقلف طالؿ مـصػ حتك يف شققخ إمام أبل يقسػ 

إطَلء » كػسف، وقد صرح بذلؽ متعصب آخر مـ حـػقة العصر يف مؼدمة كتابف

فسردت فقفؿ ، «شرح الطحاوية» فرددت طؾقف يف مؼدمتل لتخريج، «الســ

                                           

 (.9029( حديث: )9/28-29( )2)
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ؿميد الخقارزمل الحـػل كػسف أسؿاء طديد مـ شققخ أبل حـقػة ضعػفؿ أبق ال

 .(2)«مساكقد أبل حـقػة» يف كتابف

[688]   

يف دية الخطل طشرون حؼة، وطشرون جذطة، وطشرون بـت »حديث: 

 «.ضعقػ» «.مخاض...

َراُقْطـِل،  أخرجف أبق داود، والـََّساِئل، والتِّْرمِذي، وابـ ماجف، والدَّ

 «.والبقفؼل، وأحؿد

َراُقْطـِل ضعقػ غقر ثابت طـد أهؾ الؿعرفة هذا حديث : »قال الدَّ

ٓ كعؾؿف رواه إٓ خشػ بـ مالؽ طـ ابـ مسعقد، وهق رجؾ  ،بالحديث

ا رواه طـ زيد بـ جبقر إٓ حجاج بـ أرصاة، والحجاج مجفقل... وٓ كعؾؿ أحدً 

 «.لؿ يؾؼف، ومـ لؿ يسؿع مـف ـرجؾ مشفقر بالتدلقس، وبلكف يحدث طؿ

والحجاج غقر محتج بف، وخشػ بـ ٓ يصح رفعف، »قال البقفؼل طؼبف: 

 .(1)«مالؽ مجفقل، والصحقح أكف مقققف طؾك طبد اهلل بـ مسعقد

[689]   

مـ إحاديث  «ضالة اإلبؾ الؿؽتقمة غرامتفا، ومثؾفا معفا: »هذا الحديث
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(، ومـ طجائبف 28)رقؿ « تـبقف الؼاري» يف كتابف $ويش التل ققاها الشقخ الدُّ 

إٓ أن طؽرمة لؿ يجزم  ،جالف رجال الصحقحور»ققلف بعد طزوه ٕبل داود: 

 .(2)«بسؿاطف مـ أبل هريرة

[691]   

مـ جاءين مـؽؿ  ،: إين أكا اهلل ٓ إلف إٓ أكا فاطبدينقال اهلل : »حديث

ـ بشفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل باإلخَلص دخؾ يف حصـل، ومـ دخؾ يف حصـل أمِ 

 «.ضعقػ» «.مـ طذابل

هذا حديث ثابت مشفقر هبذا : »، وقال«الحؾقة»أخرجف أبق كعقؿ يف 

اإلسـاد مـ رواية الطاهريـ طـ آبائفؿ الطقبقـ، وكان بعض سؾػـا مـ الؿحدثقـ 

 «.إذا روى هذا اإلسـاد قال: لق قرئ هذا اإلسـاد طؾك مجـقن ٕفاق

 .(1)وجزم الحافظ العراقل بلن إسـاده ضعقػ

[691]   

الخقزي،  صحقح اإلسـاد، فنن أبا صالح» :قال الحاكؿ يف حديث ضعقػ

لؼؾة  :إكؿا هؿا يف طداد الؿجفقلقـ ،وأبا الؿؾقح الػارسل لؿ يذكرا بالجرح

 «.الحديث
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أن مذهبف يف  -رحؿف اهلل تعالك-وهذا كص مـ الحاكؿ  قال األَْلَباكِل:

ا، تصحقح إحاديث الؿروية طـ الؿجفقلقـ كؿذهب ابـ ِحبَّان يف ذلؽ تؿامً 

 .(2)جفالة بعض رواتف؟!وإٓ فؽقػ يجتؿع التصحقح لذاتف مع 

[692]   

با الؿؾقح الػارسل أفنن أبا صالح الخقزي، و: يف ققلف $وهؿ الحاكؿ »

 «.يف طداد الؿجفقلقـ... ؿاإكؿا ه ،لؿ يذكر بالجرح

ًٓ » قال األَْلَباكِل: ، كؿا تقهؿ الحاكؿ، إن أبا الؿؾقح الػارسل لقس مجفق

 .(1)«فؼد وثؼف ابـ َمِعقـ، وروى طـف جؿع مـ الثؼات

[693]   

أققل إئؿة يف ابـ « زوائد ابـ ماجف»كؼؾ البقصقري يف  مبارك بـ حسان.

إٓ ابـ َمِعقـ، فنكف وثؼف، وهذا التقثقؼ يف  ،حسان، وهل متػؼة طؾك تضعقػف

 جاكب آخر، والصقاب أكف: يف «بالؽذب مرتوك يرمل»جاكب، وققل إزدي: 

 .(1)لقـ الحديث، كؿا قال الحافظ
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[694]   

: قؾبت إرض مشارقفا ومغارهبا... ڠيؾ قال لل جرب: »حديث

 «.الحديث

الضعػاء »آفتف: مقسك بـ طبقدة أورده الذهبل يف «. مقضقع»

 «.ٓ تحؾ الرواية طـف :قال أحؿد»... ، وقال: «والؿرتوكقـ

لقائح الصحة »: «أمالقف»أن الحافظ ابـ حجر قال يف  كؼؾ السققصل:

 «.ضاهرة يف صػحات هذا الؿتـ

لقائح الصـع والقضع ضاهرة طؾقف، فنن التؼؾقب  ، واهللكَلَّ » كِل:قال األَْلَبا

 .(2)«الؿذكقر لقس لف أصؾ يف أي حديث ثابت..

[695]   

 .(1)، وهق ضعقػ يف روايتف طـ غقر الشامققـ«وإسؿاطقؾ بـ أبل طقاش»

[696]   

قال و «.يؽتب حديثف»قال أبق حاتؿ طـ محؿد بـ طقسك الدامغاين: 

 «.مؼبقل»الحافظ: 
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 .(2)ـ الحديثيعـل طـد الؿتابعة، وإٓ فؾقِّ  َباكِل:قال األَلْ 

[697]   

فؼال:  ،يصؾل ملسو هيلع هللا ىلصرت إٓ وجدت الـبل ما هجَّ  حديث أبل هريرة قال:

قؿ »بالػارسقة( قال:  ؟)يعـل: تشتؽل بطـؽ «؟أشؽـب درد»فصؾك، ثؿ قال: 

 «.ضعقػ» «.فصؾ، فنن يف الصَلة شػاء

طـ مجاهد طـ أبل  أخرجف أحؿد، وابـ ماجف طـ ذواد بـ طؾبة طـ لقث

 هريرة بف.

 .(1): لقث بـ أبل سؾقؿ، وذواد بـ طؾبةوآفتف

[698]   

اب»اسؿف: أحؿد بـ محؿد بـ غالب الباهؾل:  «.غَلم خؾقؾ»  .(1)«كذَّ

[699]   

 «.الؼدر كظام التقحقد... الحديث: »حديث

 ، وآفتف: هاكئ بـ الؿتقكؾ.«إوسط»رواه الطرباين يف  .«ضعقػ مرفقًطا»
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فذكره مقققًفا طـ ابـ : «اطتؼاد أهؾ السـة»لؽائل يف َللورواه هبة اهلل ا

 .(2)طباس، وهق إشبف بالصقاب

[711]   

فقف كَلم مـ قبؾ حػظف، والؿتؼرر فقف أكف وسط حسـ  «طاصؿ بـ هبدلة»

ٓسقَّؿا إذا اختؾػ طؾقف  ،فاإلسـاد حسـ، وٓ يرتؼل أن يؽقن صحقًحا ،الحديث

 .(1)يف رفعف ولػظف

[711]   

 ان:أحؿد بـ طقسك اثـ»

 أحؿد بـ طقسك بـ زيد الؾخؿل التـقسل.: األول

اب يضع الحديث: »قال ابـ صاهر  وضعػف غقره. ،«الؿقزان»كؿا يف  ،كذَّ

اب: »قال مسؾؿة  «.الؾسان»، كؿا يف «حدث بلحاديث مقضقطة ،كذَّ

ثؼة مـ  ،أحؿد بـ طقسك بـ حسان الؿصري التسرتي الحافظ: والثاين

الشقخقـ، وقد وهؿ الحاكؿ فقفؿا فصحح  كػس الطبؼة، وهق ثؼة مـ رجال

 طؾك شرط الشقخقـ، وفقف إول. احديثً 
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، والحافظ ابـ حجر يف «الؿقزان»ق بقـفؿا الحافظ الذهبل يف وقد فرَّ 

 .(2)، وغقرهؿا«الؾسان»

[712]   

ما جاء  [29]آل طؿران:  ﴾ہ ہ﴿ :وجؿؾة الؼقل أن تػسقر أية

ن الؼـطار اثـا طشر ألػ ديـار.. أ: (6701« )التػسقر»يف حديث أخرجف الطربي يف 

 .الحديث

لشدة  :بلي لػظ مـ إلػاظ الؿتؼدمة ملسو هيلع هللا ىلصٓ يصح مرفقًطا إلك الـبل 

آختَلف بقـفا، ووهاء أساكقدها، وآختَلف يف رفعفا وقػفا، ووصؾفا 

وإرسالفا، وهق ما يشعر بف صـقع الحافظ ابـ جرير، فنكف بعد أن ساق إحاديث 

ٔثار الؿقققفة والؿؼطقطة، والخَلف يف تػسقر أية الؿتؼدمة، وبعض ا

فالصقاب يف ذلؽ أن يؼال: هق الؿال  قال: ﴾...ہ﴿الؿذكقرة: 

 مؿا رويـا. الؽثقر... وقد ققؾ ما قبُؾ 

فاطتؿد يف تػسقر أية الؿعـك الؾغقي، ولؿ يؾتػت إلك شلء مـ تؾؽ 

 .(1)لؿا ذكركا مـ طؾؾفا ووهائفا :إحاديث التل رواها

[713]   

 «.ٓ ترقدوا يف الؿسجد ،ققمقا: »حديث
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 .، وآفتف: حرام بـ طثؿان«الؿصـػ»أخرجف طبد الرزاق يف «. مقضقع»

 «.الرواية طـ حرام حرام»قال اإلمام الشافعل، ويحقك بـ َمِعقـ: 

وإحاديث يف إباحة الـقم يف الؿسجد لؾؿحتاج كثقرة بعضفا يف 

 .(2)وغقرهؿا« الصحقحقـ»

[714]   

ق حديث قصة ثعؾبة بـ حاصب إكصاري، وصؾب وه-هذا الحديث 

ًٓ  ملسو هيلع هللا ىلصالدطاء مـ الـبل  مـ إحاديث التل ساقفا ابـ كثقًرا يف  -أن يرزقف ما

ا بذلؽ إلك مشقًر  ،ا طؾقف: ٕكف ذكر بسـد معان بـ رفاطة... بفساكتً  «تػسقره»

تػسقره  ُر فاغرت بسؽقتف مختِص  ،طؾتف القاضحة لدى أهؾ العؾؿ هبذا الػـ

( الذي كص يف 258-1/257« )مختصره»فلورده يف ، «الصابقين الشقخ»

مؼدمتف أكف اقتصر فقف طؾك إحاديث الصحقحة، وحذف إحاديث 

ِعقػة! وهق يف ذلؽ غقر صادق، كؿا كـت بقـتف يف مؼدمة الؿجؾد الرابع  الضَّ

 .(1)«الصحقحة»مـ 

[715]   

يؼقل:  -يعـل اإلمام البخاري-سؿعت محؿًدا : »... قال التِّْرِمذي
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-بـ طؾل إطرج مـؽر الحديث، وحؿقد بـ ققس إطرج الؿؽل  حؿقد

 .(2)«ثؼة -صاحب مجاهد

[716]   

 .$وهؿ فقف الؿـاوي  «بـ أبان بـ شدادطبد اهلل »

 :$قال األلباين 

 وطبد اهلل بـ أبان بـ شداد: لؿ أجد لف ترجؿة، وأما ققل الؿـاوي:»

 «.طدي: مجفقل مـؽر الحديث وفقف طبد اهلل بـ أبان، قال الذهبل: قال ابـ»

ففذا وهؿ مـف: ٕن ققل الذهبل الؿذكقر إكؿا قالف يف طبد اهلل بـ أبان  

الثؼػل، وهذا اسؿ جده طثؿان بـ حـقػ، ويؽـك أبا طبقد: كؿا صرح بذلؽ 

يف ترجؿة أحد الرواة طـف: وهق طبد اهلل بـ محؿد بـ « الؾسان»الحافظ يف 

 يقسػ... العبدي أبق غسان.

 .اهـ (1)«ن هذا أطؾك صبؼة مـ الؿرتجؿ: ٕكف يروي طـ الثقري، فتـبفثؿ إ

[717]   

قال  طبد العزيز بـ طؿران الزهري إطرج الؿعروف بابـ أبل ثابت.
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 .(2)«ث مـ حػظف فاشتد غؾطفمرتوك احرتقت كتبف فحدَّ »الحافظ: 

[718]   

 «.ضعقػ» الحديث.« كؾ الثقم كقًئا...: »حديث

 «.وآفتف: مسؾؿ بـ كقسان إطقر، وحبة العرين ،«الحؾقة»أخرجف أبق كعقؿ يف 

، فنكف يخالػ ما أخرجف أبق داود، «كقًئا»: : ققلفوالؿستـؽر يف الحديث

 «.هنل طـ أكؾ الثقم إٓ مطبقًخا»حديث: : وطـف البقفؼل

هنك طـ هاتقـ الشجرتقـ... إن كـتؿ ٓبد آكؾقفا فلمقتقها : »وحديث

 يعـل: البصؾ، والثقم. «صبًخا

 .(1)أخرجف أبق داود، والبقفؼل، اده جقدوإسـ

[719]   

 .(1)، كؿا ذكروا يف ترجؿتفةرواية طبد اهلل بـ وهب طـ ابـ َلِفقَعة صحقح

[711]   

 «.ضعقػ» الحديث.« كؾقا السػرجؾ طؾك الريؼ...: »حديث
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آفتف: أبان بـ أبل طقاش البصري، وهق . «الطب»رواه أبق كعقؿ يف 

 .(2)مرتوك

[711]   

 .(1)ڤ«رك فاصؿة الؽربى فاصؿة بـت الحسقـ لؿ تد»

[712]   

تـاقض فقف ابـ ِحبَّان فلورده يف  متػؼ طؾك تضعقػف. «.شقبة بـ كعامة»

 .(1)«!!الضعػاء!»، ويف «الثؼات»

[713]   

 طؾك بعض الؿملػقـ. «االطرق تطفر بعضفا بعًض »تصحػ حديث: 

بالظاء  «يظفر»: بؾػظ «.الػتح الؽبقر»ووقع يف  «.الجامع الصغقر»فققع يف 

 الؿعجؿة.

أي: »: «شرحف طؾك الجامع»كطؾك ذلؽ طؾك الشارح الؿـاوي فؼال يف او

 .(9)وهذا خطل واضح «.بعضفا يدل طؾك بعض!
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[714]   

ن كان ثؼة، ومـ رجال مسؾؿ إٓ أن روايتف طـ طؽرمة إسؿاك بـ حرب، و

فؽان ربؿا يؾؼـ، كؿا قال الحافظ يف  ة،خرلخاصة مضطربة، وقد تغقر ب

 .(2)«التؼريب»

[715]   

يتؾخص ، «التعجقؾ»لف ترجؿة يف  «.طبد اهلل بـ أبل حدرد الؼعؼاع بـ»

 كػاها غقره.و ،مـفا أكف اختؾػ يف صحبتف، وقد أثبتفا لف البخاري

وٓ يصح لف صحبة، وأدخؾف بعض » (:4/3/247قال ابـ أبل حاتؿ )

 .(1)«فسؿعت أبل يؼقل: يحقل مـ هذا الؽتاب، «الضعػاء»الـاس يف كتاب 

[716]   

يف  ،ؾؿ لف بالحديث، وٓ بصقرة، بؾ هق حؼقد حسقدػ بعض مـ ٓ طألَّ »

طظقؿ و ،كشػ فقفا طـ بالغ جفؾف، «شذوذه، وأخطاؤه -إَْلَباكِل »رسالتف 

 
َّ
، وصعـف حؼده وحسده، وقؾة خشقتف مـ اهلل، وكثرة اهتامف إبرياء، وآفرتاء طؾل

 .(1)«اهلل بؿا يستحؼ مؾفطا ،البالغ يف أهؾ الحديث وأئؿتفؿ
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[717]   

إٓ أن يؽقن مؿـ  ،أيام ةٓ يحؾ لؿسؾؿ أن يفجر أخاه فقق ثَلث» :حديث

 «.ٓ يممـ بقائؼف

، وآفتف: محؿد بـ «الؽامؾ»أخرجف ابـ طدي يف  .باصؾ بزيادة آخره

 قال البخاري: سؽتقا طـف، وقال الـََّسائِل: مرتوك الحديث. ،الحجاج

جؿع وغقرهؿا طـ « الصحقحقـ»ورد يف  ،والحديث صحقح دون الزيادة

 .(2)(1019« )رواءاإل»مـ الصحابة، وهق مخرج يف 

[718]   

ضعقػ ٓ يحتج بف: ٕكف كان دفـ كتبف فقحدث مـ  يقسػ بـ أسباط.

 .(1)حػظف فقغؾط

[719]   

فؽـ كؿا  ،يان ٓ يؿقتالذكب ٓ يـسك، والرب ٓ يبؾك، والدَّ : »حديث

 «.ضعقػ» «.فؽؿا تديـ تدان ،شئت

فتح الجؾقؾ ببقان »ٕكصاري يف وقال الشقخ زكريا ا» :$قال األلباين 

 :( يف تخريج الجؿؾة إخقرة مـف20/1)ق « خػل أكقار التـزيؾ
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إسؿاء »هق مثؾ مشفقر، وحديث مرفقع، أخرجف البقفؼل يف »

 «.ىبسـد ضعقػ، ولف شاهد مرسؾ. ومعـاه كؿا ُتَجاِزي ُتَجازَ « والصػات

قهؿ أن البقفؼل : يف هذا التخريج ما ٓ يخػك مـ آضطراب: فنكف يقؾت

ًٓ بسـد ضعقػ، ولف شاهد مرسؾ. والصقاب أن يؼال: )أخرجف  أخرجف مقصق

، والبقفؼل مرسًَل(، كؿا هق واضح ابـ طدي أو غقره بسـد ضعقػ جدًّ  ًٓ ا مقصق

 .(2)اهـ« مـ التخريج السابؼ

[721]   

طـد ابـ أبل حاتؿ، وكذلؽ  «صدقة أبل تقبة»هق غقر  «صدقة بـ طقسك»

(، ولؿ يذكرا فقفؿا جرًحا وٓ 1/1/191« )التاريخ»خاري يف غاير بقـفؿا الب

 تعديًَل.

فؿـ الؿحتؿؾ أن يؽقن طقسك هذا هق صدقة بـ طقسك » قال األَْلَباكِل:

فنذا ثبت  ،تقبة االذي اكؼؾب اسؿف طؾك بعض الرواة، ويؽقن هق كػسف صدقة أب

 .(1)«هذا ففق ضعقػ مرتوك، وإٓ ففق مجفقل

[721]   

الؼقم يف سػر فؾقجؿعقا كػؼاهتؿ طـد أحدهؿ، فنكف  إذا اجتؿع: »حديث
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 «.ضعقػ» «.حسـ ٕخَلقفؿأأصقب لـػقسفؿ، و

طـ طؿرو بـ شعقب طـ أبقف  «كقادر إصقل»رواه الحؽقؿ التِّْرمِذي يف 

 طـ جده مرفقًطا.

، «الزوائد طؾك الجامع الصغقر»، ويف «الجامع الؽبقر»ورد السققصل يف أهؽذا 

«: الجامع الؽبقر»سـاده إلك طؿرو، ولؽـ كص السققصل يف مؼدمة فاهلل أطؾؿ بحال إ

، والخطقب يف «الؽامؾ»، وابـ طدي يف «الضعػاء»أن كؾ ما طزي لؾعؼقؾل يف 

، والحؽقؿ التِّْرمِذي يف «التاريخ»، وٓبـ طساكر أيًضا، أو الحاكؿ يف «تاريخف»

 .(2)ففق ضعقػ: «مسـد الػردوس»، والديؾؿل يف «الـقادر»

[722]   

فؽـاها  ،فسؿاه طبد اهلل ،ؼًطاِس  ملسو هيلع هللا ىلصسؼطت طائشة مـ رسقل اهلل أ: »حديث

 «.أم طبد اهلل

 «.باصؾ»

لؿخالػتف لفذا  :حديث ٓ يصح» :«تحػة الؿقدود»قال ابـ الؼقؿ يف 

 «.الحديث الصحقح

 «.لؿ يثبت» :«اإلصابة»وقال الحافظ يف 
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خرى أهنا وٕكف مخالػ لؿا صح طـ طائشة مـ صريؼ أ قال األَْلَباكِل:

فاكتـل بابـؽ طبد اهلل »قال:  ،قالت: يا رسقل اهلل! كؾ صقاحبل لفا كـقة غقري

رواه أحؿد،  «.ولؿ تؾد قط ،فؽاكت تدطك بلم طبد اهلل حتك ماتت، «ابـ الزبقر

 .(2)(211« )الصحقحة»وغقره، وهق يف 

[723]   

ويف طاصؿ بـ ضؿرة، وفطر بـ خؾقػة كَلم ٓ يـزل بف حديثفؿا طـ مرتبة »

 .(1)«لحسـا

[724]   

معارضة لؽتابل -السؼاف اإلمعة يف كتاب أخرجف حديًثا، أسؿاه »... 

مـ التؽبقر إلك التسؾقؿ كلكؽ تـظر  ملسو هيلع هللا ىلصصحقح صػة الـبل : »-«صػة الصَلة»

ده فقف ق: ٕن تؼؾ«صػة صَلة الشافعقة...»وهق يف الحؼقؼة حري باسؿ: «!! إلقفا

 
 
 .(1)ـاه« ا طـد العارفقـ بؿذهبفؿ...جدًّ  لفؿ جؾل

[725]   

وتـاقض فقف ابـ  «.امرتوك، وكان شقعقًّ »قال الحافظ:  «.يحقك بـ سؾؿة»
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 .(2)«تقسقر آكتػاع»ِحبَّان، كؿا بقـتف يف 

[726]   

طـد مـ يػفؿ الَفْقَثِؿل واصطَلحف، وهق يعـل أن  «ثؼات» غقر «مقثؼقن»و

بَّان، ـ، وهق يؼقل هذا يف الغالب فقؿا تػرد بتقثقؼف ابـ حِ بعض رواتف تقثقؼف لقِّ 

 .(1)وٓ يؽقن روى طـف إٓ راو واحد

[727]   

أحؽام »هق مجفقل، كؿا حؼؼتف يف ، طبد الرحؿـ بـ العَلء بـ الؾجَلج

فؼال الشقخ  ،وقد جفؾ هذه الحؼقؼة بعض أهؾ إهقاء ،(291)ص« الجـائز

ا طؾك ققل ( معؼبً 220)ص« إتؼان الصـعة»طبد اهلل الغؿاري يف رسالتف: 

 .(1)!«حسـ فنسـاده: قؾت: »ا طؾقف، ومعتؿدً «نمقثؼق»: الَفْقَثِؿل

[728]   

وقال طباس الدوري: سللت يحقك بـ َمِعقـ طـ الؼراءة طـد الؼرب؟ فؼال: »

« حدثـا مبشر بـ إسؿاطقؾ الحؾبل طـ طبد الرحؿـ بـ العَلء بـ الؾجَلج...

ا»الحديث.   «.ضعقػ جدًّ
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؟ فؼال: سؿعت أحؿد سئؾ طـ الؼراءة طـد الؼرب: »قال داود أبق ىروو

ٓ.» 

ما طؾؿت أحًدا »وهق مذهب جؿفقر السؾػ كلبل حـقػة، ومالؽ، وقال: 

 «.يػعؾ ذلؽ

قصقل الؼراءة إلك الؿقت، وٓ ب« إتؼان الصـعة» يف رسالتفالغؿاري وذكر 

 تضعقػ الَفْقَثِؿل ا طـف متجاهًَل يخػك فساده، ثؿ أتبعف بحديث الرتجؿة ساكتً 

 .(2)لراوية البابؾتل

[729]   

د اهلل بـ محؿد بـ طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر الصديؼ لؿ أجد لف طؿر بـ طب

ا يف شلء مـ كتب الرجال التل طـدي، وٓ ذكره ابـ حجر يف الرواة طـ أبقف ذكرً 

إمر الذي  ،(، وإكؿا ذكر ابـقف طبد الرحؿـ، ومحؿًدا6/22« )التفذيب»مـ 

لؼرب  :«محؿد» محرف «طؿر» مع أكف يحتؿؾ أن ،يدل طؾك أكف غقر معروف

 .(1)الشبف بقـفؿا

[731]   

واستؿراره يف قصر الصَلة يف كؾ أسػاره حتك يف  ملسو هيلع هللا ىلصومـ طرف سقرتف 
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آمـ ما كان  ملسو هيلع هللا ىلصصؾك بـا الـبل : »ڤحجة القداع، كؿا قال وهب بـ حارثة 

 (، وغقره.2081رواه البخاري ) «.بؿـك ركعتقـ

وٓ أدل طؾك ذلؽ مـ حديث يعؾك بـ أمقة قال: قؾت لعؿر بـ 

 ﴾خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ﴿الخطاب: 

رسقل  فسللُت  ،مـف مؿا طجبَت  ، فؼد أمـ الـاس؟ فؼال: طجبُت [202]الـساء: 

رواه  .«فاقبؾقا صدقتف ،صدقة تصدق الل بفا طؾقؽؿ»طـ ذلؽ؟ فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 .(2)مسؾؿ، وغقره

[731]   

كان يصؾل يف السػر ركعتقـ  ملسو هيلع هللا ىلصأكف  -ڤيعـل طائشة - وقد صح طـفا

فرضت الصَلة ركعتقـ ركعتقـ يف »ؿا صح طـفا ققلفا: يف غقر ما حديث، ك

 «.فلقرت صَلة السػر، وزيد صَلة الحضر ،الحضر والسػر

وقد أكؽر هذه الحؼائؼ كؾفا ذاك السؼاف الؿؼؾد الغؿاري فقؿا أسؿاه 

صحقح صَلة »، وكان إحرى بف أن يسؿقف بـ..«ملسو هيلع هللا ىلصصحقح صَلة الـبل »بـ

تؿاده طؾقفؿ... وكؿا ضعػ شقخف الغؿاري لؽثرة اط :«الشافعقة»، بؾ «الشافعل

 .(1)طـ طائشة «الصحقحقـ»حديث 
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[732]   

 .(2)«مـ الؿعروف أن شعبة روى طـ أبل إسحاق السبقعل قبؾ اختَلصف»

[733]   

ٓ يؿقت  ،كؾ أمة أربع مئة ألػ ،مة، وملجقج أمةأيلجقج : »حديث

 «.الرجؾ... الحديث

بـ سعقد  مـ صريؼ يحقك «الؽامؾ»أخرجف ابـ طدي يف «. مقضقع»

 «.العطار قال: كا محؿد بـ إسحاق طـ إطؿش...

ا» (:24/217« )الػتح»قال الحافظ يف   «.وهق ضعقػ جدًّ

 :ومحؿد بـ إسحاق هق العؽاشل قال ابـ َمِعقـ» :قال ابـ الجقزي

َراُقْطـِل: يضع الحديث اب، وقال الدَّ  «.كذَّ

ل ابـ طدي: ومحؿد بـ إسحاق قا» (:24/217« )الػتح»وقال الحافظ يف 

 .(1)«والحديث مقضقع.. :قال ،لقس هق صاحب الؿغازي، بؾ هق العؽاشل

[734]   

أن ٓ يقرد  «تػسقره»ما أورده بعض أهؾ العؾؿ أن ابـ أبل حاتؿ التزم يف »
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ما كان مقضقًطا، وهذا  «تػسقره»ا، أو يؼاربف، وٓ يقرد يف إٓ ما كان صحقحً 

ت، كؿا كبفت طؾك ذلؽ يف غقر لقس طؾك إصَلقف، فؼد جاء فقف بعض الؿقضقطا

 .(2)«اا وتـبقفً ما مقضع، وأققل هذا تذكقرً 

[735]   

  :محؿد بـ إسحاق اثـان: قؾت

، وهق ثؼة يف الؿغازي، وحديثف مـ «الؿغازي»محؿد بـ إسحاق صاحب 

 قبقؾ الحسـ.

اب  .(1)ومحؿد بـ إسحاق العؽاشل مرتوك كذَّ

[736]   

لقس لف ذكر يف  ،شقخ البخاري طؿرو بـ محؿد بـ جعػر كؽرة ٓ يعرف

شلء مـ كتب الرتاجؿ، فؿـ الظاهر أكف غقر معروف بالراوية، وإٓ لذكره 

 .(1)، ثؿ ابـ أبل حاتؿ يف كتابف«تاريخف»البخاري يف 

[737]   

ٓبـ ِحبَّان الذي جؿع فقف مـ الرواة ما فات مـ قبؾف ففق « الثؼات»وكتاب 
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 .(2)قريـ!بحؼ مصدر فريد يف معرفة بعض الرواة الؿجفقلقـ أو الؿست

[738]   

التل ٓ أصؾ لفا يف شلء مـ أحاديث  ملسو هيلع هللا ىلصوأما قصة تقلد الـقر مـ طرقف »

« الخصائص الؽربى»حتك وٓ يف كتاب السققصل  ،ملسو هيلع هللا ىلصخصائصف وشؿائؾف 

 .(1)«الذي جؿع فقف مـ الروايات ما صح، وما لؿ يصح حتك الؿقضقطات!

[739]   

وهق »...  (:9/497طؾك حديث مـؽر ) «الؿجؿقع»قال الـقوي يف 

 «.مرسؾ

وهذا يف اصطَلح الؿتلخريـ يقهؿ خَلف القاقع: ٕن » قال األَْلَباكِل:

، ولقس إمر كذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصققل التابعل: قال رسقل اهلل  -طـدهؿ-الؿرسؾ هق 

 .(1)«أن يؼال: وهق مـؼطع -أو إولك -فالصقاب  ،هـا، كؿا ترى

[741]   

ؽتب ي»( طـ أبقف: 1/2/96قال ابـ أبل حاتؿ ) طبد السَلم بـ طجَلن.

 «.حديثف
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يخطئ »(، ولؽـف قال فقف: 7/217« )الثؼات»وأما ابـ ِحبَّان فذكره يف 

 «.ويخالػ

م أفَل أدري مـ كان هذا وصػف أهق بالثؼات أولك  قال األَْلَباكِل:

 .(2)بالضعػاء؟!

[741]   

 .(1)«يحقك بـ أبل كثقر أكثر حديثف طـ التابعقـ»

[742]   

 .(1)«فقف كظر: »$قال البخاري  «.طؿران بـ ضبقان»

[743]   

، ويف «الثؼات»تـاقض فقف ابـ ِحبَّان فلرده يف  «.طؿران بـ ضبقان»

 .(9)«الضعػاء»ذكره العؼقؾل، وابـ طدي يف و «.الضعػاء»

[744]   

 كان إذا أراد سػًرا قال: الؾفؿ بؽ أصقل، وبؽ أجقل، : »حديث
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 .«ضعقػ». «وبؽ أسقر

ؿران أخرجف أحؿد، والبزار، وابـ جرير، وصححف، ورجالف ثؼات غقر ط

 «.الضعػاء»بقان، وذكره العؼقؾل، وابـ طدي يف ضبـ 

وبؽ » :لؽـ يف الغزو ،كحقه ڤأكس  ثالحديث قد صح مـ حديو

 .(2)، وهق لػظ البزار«وبؽ أسقر» :مؽان «أقاتؾ

[745]   

سقيد بـ إبراهقؿ صدوق سقئ الحػظ لف أغَلط، وقد أفحش ابـ ِحبَّان فقف 

 .(1)«التؼريب»الؼقل، كؿا يف 

[746]   

 .(1)«بـ ِحبَّان يف تقثقؼ الؿجفقلقـ، ولق مجفقل العقـقاطدة ا»

[747]   

 طبد الرحؿـ بـ إسحاق اثـان:

 طبد الرحؿـ بـ إسحاق الؿدين، وهق حسـ الحديث.
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 .(2)هق ضعقػ الحديثوطبد الرحؿـ بـ إسحاق القاسطل و

[748]   

 «.ضعقػ» «.كان إذا تقضل مسح بطرف ثقبف: »حديث

وإسـاده ضعقػ، ورشديـ بـ  حديث غريب،»أخرجف التِّْرمِذي، وقال: 

 .«يضعػان يف الحديث :فريؼلسعد وطبد الرحؿـ بـ زياد بـ أكعؿ إ

 .(1): الؿشفقر مـ إصَلق التِّْرمِذي الغرابة الضعػ طؾك الغالبقؾت

[749]   

 ٻ ٻ ٱ﴿كان ٓ يعرف فصؾ السقرة حتك تـزل طؾقف: : »حديث

 .﴾ٻ

 «.ما هذا فثابتأقؾت: » قال الذهبل:

 .(1)(759« )قح أبل داودصح»وهق مخرج يف 

[751]   

وأورده ابـ أبل  .«الثؼػل»، وقال: «يزيد بـ مرة» وهؿ الؿـاوي يف الراوي

                                           

 (.9279( حديث: )9/296( )2)
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 .(2)« الجعػل»(، وقال: 9/1/187حاتؿ )

[751]   

إبراهقؿ بـ يزيد الـخعل لؿ يثبت سؿاطف مـ طائشة ڤ، كؿا يف 

 .(1)«التفذيب»

[752]   

بـ زحر، وطؾل بـ إذا اجتؿع يف إسـاد خرب طبقد اهلل » :$قال ابـ ِحبَّان 

 .(1)«ففق مؿا طؿؾتف أيديفؿ ،يزيد، والؼاسؿ

[753]   

، «الؿقطظة الحسـة»وهـا تعؾؿ خطل العَلمة صديؼ حسـ خان يف كتابف 

ؿـف الحديث مـ شرطقة تسؾقؿ الخطقب طؾك الحاضريـ ضفنكف جزم بـسبة ما ت

ك طـد جؾقسف طؾتسؾقؿف  ملسو هيلع هللا ىلصلديف، ثؿ إذا صعد الؿـرب سؾؿ أيًضا، وإكؿا صح طـف 

الؿـرب، وذلؽ بؿجؿقع صرقف، وطؿؾ الخؾػاء بف مـ بعده، كؿا بقـتف يف 

 .(9)(1076« )الصحقحة»
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[754]   

كان »: (: طـ ابـ طباس مرفقًطا1/250/2الؽبقر )»ما رواه الطرباين يف 

 «.ف إلك وجففإذا دطا جعؾ باصـ كػِّ 

 ٓ بلس بف يف الشقاهد. ،وإسـاده ضعقػ

السمال بظفقر إكػ، كؿا يف بؾ قد ثبت إمر بذلؽ، والـفل طـ 

 .(595) «الصحقحة»

كان إذا سلل جعؾ باصـ كػقف إلقف، وإذا استعاذ جعؾ » وأما حديث:

( مـ صريؼ ابـ لفقعة، 9/56أخرجف أحؿد ) .ضعقػ بتؿامف «.ضاهرهؿا إلقف

 وهق ضعقػ لسقء حػظف.

استسؼك فلشار بظفر كػقف إلك  ملسو هيلع هللا ىلصن الـبل أ» بؾػظ: ثابٍت  وحديُث 

 (: ففذا يف آستسؼاء، ولقس يف آستعاذة.1/19أخرجف مسؾؿ ) «.السؿاء

قال جؿاطة مـ أصحابـا، وغقرهؿ: السـة يف كؾ » :«شرحف»قال الـقوي يف 

أن يرفع يديف، ويجعؾ ضفر كػقف إلك السؿاء،  -كالؼحط وكحقه-دطاء لرفع بَلء 

ذا احتجقا هب ،وإذا دطا لسمال شلء، وتحصقؾف جعؾ باصـ كػقف إلك السؿاء

 .(2)«الحديث

                                           

 (.9299( حديث: )9/121( )2)
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[755]   

يشرتط يف تؼقية الؿرسؾ بؿثؾف: أن يؽقن شققخ مرسؾ كؾ مـفؿا غقر »

 .(2)«شققخ أخر

[756]   

أكف كان إذا شرب يتـػس ثَلًثا، كؿا أخرجف الشقخان،  ملسو هيلع هللا ىلصوالؿحػقظ طـف 

 (.187« )الصحقحة»وغقرهؿا، وهق مخرج يف 

مِذي، أخرجف التِّرْ «. ضعقػ» «.كان إذا شرب تـػس مرتقـ»وأما حديث: 

، والضقاء يف «الؽامؾ»، وابـ طدي يف «الؽبقر»وابـ ماجف، والطرباين يف 

 .(1)، وآفتف: رشديـ بـ كريب هق ضعقػ«الؿختارة»

[757]   

هق مرتوك، كؿا يف  «حـش»الؿؾؼب بـ «.الحسقـ بـ ققس الرحبل»

 .(1)«التؼريب»

[758]   

قال أبق طبقد: » (:2/4:8« )مشؽؾ اآلثار»قال أبق جعػر الطحاوي يف 
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أن ما كان مـفا مـ الرحؿة، فنكف  (:الرياح)و (الريح)التل سؿعتفا يف  ةؼراءال

وإصؾ الذي اطتربكا  :قال .جؿع، وما كان مـفا مـ العذاب، فنكف طؾك واحدة

أكف كان إذا هاجت الريح قال: الؾفؿ اجعؾفا »: ملسو هيلع هللا ىلصبف هذه الؼراءة حديث الـبل 

 ملسو هيلع هللا ىلصطبقد مـ هذا طـ رسقل اهلل فؽان ما حؽاه أبق ، «رياًحا، وٓ تجعؾفا ريًحا

 .(2)«مؿا ٓ أصؾ لف..

[759]   

مع أكف مـ رجال البخاري،  ،«التؼريب»ضعقػ، كؿا يف  «ُأبل بـ طباس»

« ولقس بالؼقي!»مـفؿ البخاري كػسف، فؼد قال:  ،وقد اتػؼقا طؾك تضعقػف

 فالعجب مـف كقػ أخرج لف هذا الحديث؟!

ـ سفؾ طـ أبقف طـ جده ( طـ ُأبل بـ طباس ب10/2وما رواه ابـ طدي )

أخرجف البخاري يف  ،اهؽذا مختصرً  «.كان لف فرس يؼال لفا: الؾحقػ»: «سفؾ

فتح(، وهق الحديث القحقد الذي أخرجف  6/99) «صحقحف»مـ  «الجفاد»

 .(1)«التفذيب»ُٕبل هذا، كؿا يمخذ مـ 

[761]   

ا» «.كان ٓ يغدو يقم الػطر حتك يلكؾ سبع تؿرات: »حديث  «.ضعقػ جدًّ
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 .(71)ص« مسـده»جف البزار يف أخر

كان رسقل اهلل »حديث أكس قال:  «العدد»يخالػ هذا الحديث القاهل يف 

(، وابـ 951أخرجف البخاري )، «ٓ يغدو يقم الػطر حتك يلكؾ تؿرات ملسو هيلع هللا ىلص

خزيؿة، وابـ سعد، وابـ أبل شقبة، وغقرهؿ، وزاد البخاري يف رواية معؾؼة: 

( بسـد حسـ، وصححف ابـ 1/216وقد وصؾف أحؿد ) «.ويلكؾفـ وتًرا»

 .(2)خزيؿة

[761]   

 «.كان يلكؾ الرصب، ويؾؼل الـقى طؾك الؼـع، والؼـع: الطبؼ» :حديث

ا» ( طـ العباس بـ الػضؾ 9/210أخرجف الحاكؿ )«. ضعقػ جدًّ

 إزرق. وقال:

 ووافؼف الذهبل! وأقرهؿا الؿـاوي!«! صحقح طؾك شرط الشقخقـ»

 :$ قال األلباين

مع كقكف لؿ يخرج لف -الػاحشة: فنن إزرق هذا  وهق مـ أوهامفؿ»

« الضعػاء»ا: قال الذهبل كػسف يف جدًّ  واهٍ  -فنكف الشقخان وٓ غقرهؿا مـ الستة:

 وغقره:

                                           

 (.9198( حديث: )9/199( )2)
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ضعقػ، وقد كذبف ابـ »وقال الحافظ: «. قال البخاري: ذهب حديثف» 

 .(2)اهـ ..««معقـ

[762]   

 .[2]إطؾك:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿كان يحب هذه السقرة: : »حديث

ا قػضع»  «.جدًّ

 .(111/17)مسـد طؾل  «التفذيب»(، والطربي يف 2/96أخرجف أحؿد )

 آفتف: ثقير بـ أبل فاختة، فنكف مرتوك.

ا يف كتابف الؿذكقر أكف يصحح ومـ طجائب الطربي التل طرفـاها حديثً 

ثقير بـ أبل فاختة طـدهؿ مؿـ ٓ يحتج »إسـاد هذا الحديث، ثؿ يعؾف بؼقلف: 

 .(1)«بحديثف!

[763]   

فألكف ٓ يؾزم مـ ثبقت الرؤية ثبقت السؿاع  ،وأما طؾك ققل البخاري»

ٓسقَّؿا طؾك مذهب البخاري الذي ٓ يثبت السؿاع بؿجرد الؿعاصرة، بؾ  ،مـفا

 .(1)«ٓبد طـده مـ ثبقت التَلقل، وٓ يثبت هذا بؿجرد الرؤية، كؿا ٓ يخػك

                                           

 (.9158( حديث: )9/156( )2)
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[764]   

 محؿد بـ طثؿان اثـان: 

لؿ يقثؼف أحد،  ،بـ سقار البصري، ثؿ القاسطل : محؿد بـ طثؿانأحدهؿا

َراُقْطـِل:   «.مجفقل»بؾ قال الدَّ

وثؼف ابـ ِحبَّان، وقد شاركف يف  ،: محؿد بـ طثؿان القاسطلويف صبؼتف

ا، وقد يروي طـف بعض مـ روى طـ الرواية طـ بعض شققخف، ويف كقكف واسطقًّ 

 .(2)(1951« )حةالصحق»فقحتؿؾ أن يؽقن واحًدا، كؿا بقـتف يف  ،هذا

[765]   

 «.ضعقػ» «.كان يعجبف أن يدطق ثَلًثا، ويستغػر ثَلًثا: »حديث

مـ صريؼ: إسرائقؾ  «مسـده»أخرجف أبق داود، وابـ ِحبَّان، وأبق يعؾك يف 

 طـ أبل إسحاق طـ طؿرو بـ مقؿقن طـ ابـ مسعقد بف مرفقًطا.

لس، إسحاق، وكان قد اختؾط، ثؿ هق إلك ذلؽ مد لورجالف ثؼات غقر أب

 وقد طـعـف.

« اإلحسان»(، وطؾك 21/52« )مسـد أبل يعؾك»وقد تجاهؾ الؿعؾؼ طؾك 

طك إول أن ا إسـاده! بؾ ادَّ حَ ( طـعـة أبل إسحاق واختَلصف، وصحَّ 1/101)
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أحًدا صرح بف مـ الحػاظ، بؾ  إسرائقؾ قديؿ السؿاع مـ جده! وهذا مؿا لؿ أرَ 

( طـ أحؿد: 199)ص « الؿؼدمة»هق خَلف ما كؼؾف الحافظ العراقل يف شرح 

وكحقه يف رواية ابـف طبد اهلل «. قـ، سؿع مـف بَلخرةإسرائقؾ طـ أبل إسحاق فقف لِ »

(. وأضـ أكف استؾزم ذلؽ مـ إخراج الشقخقـ لحديثف طـ 2/101) «العؾؾ»يف 

جده، وذلؽ غقر ٓزم، كؿا ٓ يخػك طؾك أهؾ العؾؿ: ٓحتؿال أن اختَلصف لؿ 

شاخ »ا ولؽـ كان طـدهؿا خػقًػا، كؿثؾ الذهبل فنكف قال: يصؾفؿا، أو وصؾفؿ

 أو غقر ذلؽ مـ آحتؿال.«. وكسل ولؿ يختؾط

ثؿ إكف قد خالػف سػقان وزهقر: فروياه طـ أبل إسحاق دون ققلف: 

 .(2)«ويستغػر ثَلًثا»

[766]   

 .(1)«ا بآتػاقسػقان الثقري سؿع مـ أبل إسحاق السبقعل قديؿً »

[767]   

 «.ق محرمكان يؼبؾ وه: »حديث

لؽـ تؽؾؿ إئؿة يف حػظ أبل حـقػة  ،إسـاد ضعقػ، ورجالف ثؼات

 وضعػقه.
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وهق يف  «.وهق صائؿ».... والؿحػقظ مـ حديث طائشة مرفقًطا بؾػظ: 

 .(2)(129« )الصحقحة»

[768]   

كان اختؾط، وإسرائقؾ،  -إسحاق، وهق طؿرو بـ طبد اهلل السبقعل  قوأب

سؿع مـ جده بعد  -أبل إسحاق  وهق حػقده، فنكف إسرائقؾ بـ يقكس بـ

سؿع مـف  ،إسرائقؾ طـ أبل إسحاق فقف لقـ»آختَلط، ولذلؽ قال أحؿد: 

 .(1)«بلخرة

[769]   

طقاض إشعري، وطقاض هذا رجؾ »...  :«مشؽؾ اآلثار»قال الطحاي يف 

 «.ا...صار مـؼطعً ومـ التابعقـ فعاد الحديث 

وطقاض (: »... 2/109) «العؾؾ»حاتؿ الرازي، كؿا يف  لوكذلؽ طـد أب

 «.مرسؾ لقست لف صحبة ملسو هيلع هللا ىلصإشعري طـ الـبل 

بلن طقاض إشعري « التؼريب»جزم يف  $غقر أن الحافظ ابـ حجر 

جاء طـف حديث »الؾفؿ إٓ ققلف:  ،هذا صحابل، ولؿ يذكر لف مستـد يعتد بف

 .«، ويف إسـاده لقـ«معجؿف»ذكره البغقي يف  ،يؼتضل التصريح بصحبتف

                                           

 (.9189( حديث: )9/178( )2)

 (.9185ديث: )( ح9/178-179( )1)



   
« لسلت الضعيفتالس»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
344 

 

ْحَبُة بؿثؾ هذا اإلسـاد  فولقس يخػك أك» :$ قال األلباين ٓ يثبت الصُّ

 .(2)«والؾقـ. واهلل أطؾؿ 

[771]   

ققؾ: وما الؿسقفات؟ قال: التل يدطقها  ،فاتلعـ اهلل الؿسقِّ : »حديث

 «.حتك تغؾبف طقـاه ،زوجفا إلك فراشفا فتؼقل: سقف

 «.قال أبل: هذا الحديث باصؾ» قال ابـ أبل حاتؿ طؼب الحديث:

إذا  فالتل ما الؿسقفةلف ،لعـ رسقل اهلل الؿسقفة، والؿػسؾة: »وحديث

رادها قالت: إين أأن، وأما الؿػسؾة فالتل إذا  ،رادها زوجفا قالت: سقفأ

 «.حائض، ولقست بحائض

اب. أخرجف أبق يعؾك، وآفتف:  يحقك بـ العَلء، وهق كذَّ

ي قال: الذ« عؾكيمسـد أبل »وقد جرى القهؿ، والغػؾة مـ الؿعؾؼ طؾك 

 .(1)«!إسـاده صحقح»

[771]   

( يف آخر 277/2)قلؾداين « الػتـ»طؾؿ أن الحديث قد وقع يف كتاب او
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ما بقـ خؾؼ آدم إلك ققام الساطة فتـة أكرب »بؾػظ: ا حديث هشام بـ طامر مرفقطً 

 «.[مـ الدجال ]قد أكؾ الطعام، ومشك يف إسقاق

كف قد ٕ ،هذا الحديث وضـل أن هذه الزيادة مدرجة يف» قال األَْلَباكِل:

، (9/518) ، والحاكؿ(8/107) مـفؿ مسؾؿ ،أخرجف جؿاطة مـ إئؿة دوهنا

 ، والداين أيًضا(216-1/215) ، وأبق يعؾك(12-9/29) وأحؿد

طـ هشام بف دوهنا، ولست أدري إذا كاكت مـ بعض  مـ صرق (276/1)ق

 .(2)«ؿالرواة طـده أو الـساخ. واهلل أطؾ

[772]   

 تـاقض فقف ابـ ِحبَّان. .«شقبة بـ كعامة»

 .(1)واهلل أطؾؿ «.الضعػاء»، وأورده يف «الثؼات»ذكره يف : قؾت

[773]   

 «.متف، وإن خؾقؾل طثؿان بـ طػانألؽؾ كبل خؾقؾ يف : »حديث

 .«كذبقه»قال الحافظ:  .، وآفتف: إسحاق بـ كجقح«مقضقع»

ا ولق كـت متخًذ »لؿخالػتف لؾحديث الصحقح:  :وهذا مـ كذبف الؿػضقح

 وهق متػؼ طؾقف. .«..ت أبا بؽر خؾقاًل ذتخ َلؾقاًل خ

                                           

 (.9121( حديث: )9/109( )2)

 (.9119( حديث: )9/122( )1)
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العجب مـ السققصل كقػ يخػك طؾقف وضع هذا الحديث فققرده يف و

اب، أو « الجامع الصغقر» الذي ذكر يف مؼدمتف: أكف صاكف طؿا تػرد بف كذَّ

 ؟!وضاع

، وقال: «العؾؾ»ورد الحديث يف كتابف أوالعجب مـ ابـ الجقزي، فنكف 

 «.. وقال أحؿد: مـ أكذب الـاس...حديث ٓ يصح..»

 .(2)«الؿقضقطات»وكان حؼف أن يقرده يف كتابف أخر 

[774]   

الزبقر مدلس، وقد طـعـف، ومعؾقم أن الؿدلس ٓ يؼبؾ حديثف إذا لؿ  أبق

 يصرح بالتحديث.

طدة أحاديث مؿا « صحقح مسؾؿ»ويف » قال الذهبل يف ترجؿة أبل الزبقر:

فػل  ،اع طـ جابر، وٓ هل مـ صريؼ الؾقث طـفلؿ يقضح فقفا أبق الزبقر السؿ

 .(1)«الؼؾب مـفا شلء

[775]   

قال سػقان بـ طققـة: »...  (:24/524« )التاريخ»ما ذكره الخطقب يف 

 ًٓ ل  حتك غقر ذلؽ أبق حـقػة بالؽقفة، وطثؿان البتِّ لؿ يزل أمر الـاس معتد

                                           

 (.9117( حديث: )9/129( )2)

 (.9119( حديث: )9/129( )1)
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بـاء أاهؿ مـ فـظركاهؿ فقجدك ،بالبصرة، وربقعة بـ أبل طبد الرحؿـ بالؿديـة

 «.سبايا إمؿ

لؿ يزل أمر »: «ضعقػ»وهق تحت حديث الذي أخرجف ابـ ماجف، وهق 

 ًٓ  .(2)«...بـل إسرائقؾ معتد

[776]   

لؾدجال ثابتة صحقحة طـ غقر ما واحد  ڠوإحاديث يف قتؾ طقسك 

يؼتؾ ابـ مريؿ الدجال »مـف حديث:  ،، وغقره«صحقح مسؾؿ»مـ الصحابة يف 

يف رسالة خاصة يف قصة الدجال  رجت هذا الحديث الصحقحثؿ أخ، «بباب لدَّ 

 .(1)وقتؾف

[777]   

الؿغـل يف »مـ رجال الشقخقـ، فؼد أورده الذهبل يف  «فؾقح بـ سؾقؿان»

قال ابـ َمِعقـ، وأبق حاتؿ، والـََّساِئل: لقس »، وقال: «الضعػاء والؿرتوكقـ

 «.بالؼقي

 .(1)«صدوق كثقر الخطل: »وقال الحافظ

                                           

 (.9116( حديث: )9/112-111( )2)

 (.9117( حديث: )9/111( )1)
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[778]   

هذا  «.لف أجران: أجر السر، وأجر العَلكقة» ِحبَّان حديث:إخراج ابـ 

مـ إدلة الؽثقرة طؾك تساهؾف يف تصحقح إحاديث، « صحقحف»الحديث يف 

والخامس: »وطؾك طدم التزامف لؾشروط التل اشرتصفا يف مؼدمتف، فنكف قال: 

 «.ي خربه طـ التدلقس!الؿتعرِّ 

« ثؼاتف»كػسف بالتدلقس يف فنن حبقب بـ أبل ثابت وصػف ابـ ِحبَّان 

 ،(! فتساهؾف لقس محصقًرا يف تقثقؼ الؿجفقلقـ، كؿا يظـ بعضفؿ9/217)

 فاقتضك التـبقف.

 .(2)ا بالتدلقسثؿ بدا لل أكف لعؾف يعـل مـ كان مشفقرً 

[779]   

 .(1)«ويف فضؾ الصرب طؾك ذهاب البصر أحاديث كثقرة»

[781]   

ؼقل هذا الؼقل إٓ إذا كان طفدي بف أن ٓ ي «.رجالف وثؼقا» :ققل الَفْقَثِؿل

تقثقؼ أحد رجالف غقر مقثقق بف، ويف الغالب يؽقن مؿا تػرد بتقثقؼف ابـ ِحبَّان، 

كؿا هق الغالب، وهذه الحؼقؼة مؿا فات الؿـاوي، فنكف يف كثقر مـ إحقان 

                                           

 (.9199( حديث: )9/110( )2)

 (.9196( حديث: )9/112( )1)
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 طؿا غافًَل  :يستؾزم مـ مثؾ ققل الَفْقَثِؿل الؿذكقر التحسقـ، بؾ التصحقح

هؿ مـ ذلؽ، وهق أكف ٓ يؾزم مـ ثؼة رجال اإلسـاد سَلمتف مـ أذكركا، وطؿا هق 

 .(2)كآكؼطاع، والتدلقس، وغقره :طؾة قادحة

[781]   

البقت قبؾة ٕهؾ الؿسجد، والؿسجد قبؾة ٕهؾ الحرم، والحرم » :حديث

 . ضعقػ.«قبؾة ٕهؾ إرض يف مشارقفا ومغارهبا مـ أمتل

 :$ قال األلباين

يث: فؼد أخطل فقف بعض الؽبار وغقرهؿ: وإذا طرفت ضعػ هذا الحد»

 (:1/259« )الجامع»فؼال الؼرصبل يف 

 إلخ.« قد روى ابـ جريج...» 

« تػسقره»فجزم برواية ابـ جريج:... ثؿ كؼؾ ذلؽ طـف ابـ كثقر يف 

( ساكًتا طؾقف: فؿا أحسـ: ٕكف اغرت بف مـ ٓ طؾؿ لف هبذا الػـ 2/291-291)

( وقد 2/218« )مختصره»الصابقين، فلورده يف مؿـ اختصر كتابف، مثؾ الشقخ 

 زطؿ يف مؼدمتف:

أكف اقتصر فقف طؾك إحاديث الصحقحة، وحذف إحاديث الضعقػة! 

                                           

 (.9198( حديث: )9/119( )2)
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وهق يف ذلؽ كاذب، كؿا كـت بقـت ذلؽ بإمثؾة يف مؼدمة الؿجؾد الرابع مـ 

م(، وهذا الحديث مثال آخر طؾك إفؽف وكذبف وادطائف  -)ص: هـ « الصحقحة»

 طؾؿ لف بف. ما ٓ

 ويمسػـل أن أققل:

لؼد طؾؿت فقؿا بعد أكف سبؼف إلك هذه الدطقى الؽاذبة بعض مـ يدطل 

السؾػقة... أٓ وهق الشقخ محؿد كسقب الرفاطل: فنكف أورد أيًضا هذا الحديث 

، مع تصريحف يف مؼدمة الطبعة إولك مـف أكف «مختصره لتػسقر ابـ كثقر»يف 

ًٓ -ضعقػة والؿقضقطة... معتؿًدا يف ذلؽ ضرب صػًحا طـ إحاديث ال  -أو

طؾك ما اطتؿد ابـ كثقر كػسف صحتف، ثؿ طؾك ما أطؾؿ صحتف مـ إحاديث 

 .$القاردة مؿا لؿ يشر إلقف الؿػسر 

 ثؿ أكد ذلؽ يف مؼدمتف لؾطبعة الثاكقة مـف فؼال:

مؾتزًما أن ٓ أختار إٓ الصحقح الؿتػؼ طؾك صحتف، أو الصحقح »... 

 «.كػرد بف البخاري ومسؾؿ، والصحقح الؿروي يف باقل الصحاحالذي ا

ا لألحاديث يف آخر كؾ مجؾد أكف وضع ففرًس  -ِضغًثا طؾك إبالة-ثؿ زاد 

مع درجاهتا! ووضع بجاكب هذا الحديث طَلمة الصحة رجًؿا بالغقب، وغقر 

 مَ : »ملسو هيلع هللا ىلص مبال بؼقلف
َّ
 «.اره مـ الـَّ أ مؼعدَ : فؾقتبقَّ ْؾ ما لؿ أقُ  ـ قال طؾل

وكؿ لف يف كتابف الؿذكقر مـ هذا الـقع مـ إحاديث الضعقػة: بؾ 



   
« السلسلت الضعيفت»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
351 

 

ح بصحتف «فاتحة الؽتاب شػاء مـ كؾ سؿ» :كحديث !والؿقضقطة ، وقد صرَّ

(، واكظر مـ إحاديث 1997أيًضا! وقد سبؼ تخريجف وبقان طؾتف برقؿ )

الؿقضقطة التل صححفا بجفؾف البالغ واحتج هبا طؾك بعض الؿـحرفقـ 

 .(2)«(5655ث أيت برقؿ )الحدي

[782]   

قال الدارقطـل:  «.طقسك بـ طبد اهلل بـ محؿد بـ طؾل بـ أبل صالب»

ثؿ  .«يروي طـ آبائف أشقاء مقضقطة»وقال ابـ ِحبَّان:  .«الحديث مرتوك»

 .(1)«الثؼات»تـاقض ابـ ِحبَّان فذكره يف 

[783]   

اب وضاع» «.غقاث بـ إبراهقؿ» ٓ : »وهق الذي حدث الؿفدي بخرب «.كذَّ

 .(1)«أو جـاح»فزاد فقف: ، «سبؼ إٓ يف كصؾ، أو حافر

[784]   

، وقال: «الؿغـل يف الضعػاء»أورده الذهبل يف  .«محؿد بـ سالؿ الطائػل»

 .«وثؼف ابـ َمِعقـ، وغقره وضعػف أحؿد»

                                           

 (.9152( حديث: )9/190-192( )2)

 (.9160( حديث: )9/152( )1)

 (.9169( حديث: )9/159( )1)
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 .(2)«صدوق يخطئ» قال الحافظ:

[785]   

 «.ا وضقء حتك يضطجع... الحديثلقس طؾك مـ كام ساجدً : »حديث

 «.ضعقػ»

 ، وطـف أحؿد، وابـف طبد اهلل، وأبق يعؾك.«الؿصـػ»رواه ابـ أبل شقبة يف 

 : يزيد ابـ طبد الرحؿـ الدآين.وآفتف

 «.صدوق يخطئ كثقًرا كان يدلس: »قال الحافظ

 .البقفؼل، والدارقطـل، والتِّْرمِذي، والبخاري ؿـ ضعػف مـ األئؿة:مو

لؿ ، وديث طؾك تضعقػفالح أهؾ اتػاق -ثؿ الـقوي- إمام الحرمقـوكؼؾ 

 يشذ طـفؿ غقر ابـ جرير الطربي.

سؾقب لذهب إلك تؼقيتف بأكف  -الؼاري-ومـ طجائب بعض الحـػقة 

 .(1)آخر

[786]   

ـ فقف السؿاع، أو كان مـ رواية الزبقر مدلس فَل يحتج بحديثف إٓ ما بقَّ  قأب

                                           

 (.9177( حديث: )9/165( )2)

 (.9189( حديث: )9/172( )1)
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 .(2)الؾقث بـ سعد طـف

[787]   

ذلؽ مـف مع مخالػتف فَل يؼبؾ  ،حاتؿ معروف بتشدده يف التجريح قأب

 .(1)لألئؿة

[788]   

كؼؾ الؿـاوي طـ ابـ  ا، ومـ رجال الشقخقـ.العقام بـ حقشب ثؼة اتػاقً 

 «.والعقام ضعقػ»الجقزي أكف قال: 

 .(1)ؿ أكف غقر ابـ حقشب، وهق خطلفالظاهر أكف تقهَّ 

[789]   

وإحاديث بإمر بآستغػار والتقبة كثقرة، وفقفا رد طؾك مـ قال مـ 

ختار أن يؼقل: ا، و«ستغػر اهلل، وأتقب إلقفأ»راهة ققل الرجؾ: الػؼفاء بؽ

فنذا قال:  ،: ٕن التقبة مـ الذكب هل تركف«أستغػر اهلل، وأسللف التقبة»

فنذا طاد إلقف كان كؿـ  ،فؼد وطد اهلل أن ٓ يعقد إلك ذلؽ الذكب «أتقب إلقف»

 وطد اهلل ثؿ أخؾػف.

                                           

 (.9188( حديث: )9/177( )2)

 (.9189( حديث: )9/178( )1)

 (.9191( حديث: )9/181( )1)
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 وقد رد طؾقفؿ اإلمام الطحاوي فؼال:

قؾ لفؿ: إنَّ ذلؽ وإن كان كؿا ذكرتؿ: فنكا لؿ ُكبِْح لفؿ أن يؼقلقا: كتقب ق»

: طؾك أهنؿ معتؼدون لؾرجقع إلك ما تابقا مـف، ولؽـا َأَبْحـا لفؿ إلك اهلل 

ذلؽ طؾك أهنؿ يريدون ترك ما وقعقا فقف مـ الذكب وٓ يريدون العقد يف شلء 

اكقا يف ذلؽ ملجقريـ، فؿـ طاد مـف، فنذا قالقا ذلؽ واطتؼدوا هذا بؼؾقهبؿ ك

مـفؿ بعد ذلؽ يف شلء مـ تؾؽ الذكقب كان ذلؽ ذكًبا أصابف، ولؿ يحبط ذلؽ 

 أجره الؿؽتقب لف بؼقلف الذي تؼدم مـف واطتؼاده معف ما اطتؼد.

، وهق معتؼد أكف يعقد إلك ما تاب مـف: : أتقب إلك اهلل فلما مـ قال

 ف كذب طؾك اهلل فقؿا قال.ففق بذلؽ الؼقل فاسؼ معاقب طؾقف: ٕك

وأما إذا قال وهق معتؼد لرتك الذكب الذي كان وقع فقف وطازم أن ٓ يعقد 

شرح »اكظر «. إلقف أبًدا: ففق صادق يف ققلف، مثاب طؾك صدقف إن شاء اهلل تعالك

 .(2)(168-1/166« )معاين أثار

[791]   

 إسؿاطقؾ بـ يحقك اثـان: 

 اب.إسؿاطقؾ بـ يحقك التؿقؿل، وهق كذَّ 

                                           

 (.9920( حديث: )9/901-901( )2)
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 وإسؿاطقؾ بـ يحقك ابـ كفقؾ، وهق مرتوك.

 «.كعقؿ لإسـاد أب»تردد الؿـاوي بقـفؿا يف 

 .(2)«التؿقؿل»الذي يروي طـ مسعر إكؿا هق  ،وٓ وجف لؾرتدد قال األَْلَباكِل:

[791]   

ا ٓ تبؾغف طؼقلفؿ إٓ كان طؾك بعضفؿ ما أكت محدث ققم حديثً : »حديث

 «.فتـة

مـ ققل ابـ مسعقد، وقد وصؾف ابـ وهب يف  ارواه الفروي معؾؼً  .«مـؽر»

لؽـف مـؼطع بقـ طبقد اهلل بـ  ،، ورجالف ثؼات«صحقح مسؾؿ» ، ومؼدمة«الؿسـد»

 .(1)طتبة، وطبد اهلل بـ مسعقد

[792]   

 «.ا إٓ طاش كصػ طؿر الذي قبؾفما بعث اهلل كبقًّ : »حديث

ا»  «.ضعقػ جدًّ

قال الحافظ  ،غريبحديث » (:6:/3« )البداية»قال الحافظ ابـ كثقر يف 

 «.ابـ طساكر: والصحقح أن طقسك لؿ يبؾغ هذا العؿر

                                           

 (.9925( حديث: )9/908( )2)

 (.9917( حديث: )9/929( )1)
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طاش طشريـ ومئة  ڠوأخربين أن طقسك »... : قصد حديث: قؾت

 ، وفقف ضعػ.«سـة، وٓ أراين إٓ ذاهًبا طؾك ستقـ...

واختؾػ يف » ( بؼقلف:7/495« )الػتح»وأشار الحافظ إلك تضعقػف يف 

 .(2)«!وثَلثقـ، وققؾ: مئة وطشريـ فؼقؾ: ابـ ثَلث ،طؿره حقـ رفع

[793]   

 طؿرو بـ حريث اثـان: 

سـد أحاديث صريحة يف رؤيتف أ ،: طؿرو بـ حريث صحابلحدهؿاأ

 ، وسؿاطف مـف.ملسو هيلع هللا ىلصلؾـبل 

مـ  ذكره ابـ ِحبَّان يف التابعقـ ،: طؿرو بـ حريث مدين مصريخرواآل

ق بقـف (،5/279) «ثؼاتف»  ،زوملوبقـ طؿرو بـ حريث إول، وهق مخ وفرَّ

 .(1)(!1/171« )الصحابة»فذكره يف 

[794]   

 .(1)«ؿ مـ ذكره يف الصحابةوهِ »قال الحافظ:  «.ققس بـ رافع إشجعل»
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[795]   

كف وإن كان ثؼة طـد نف ،بق رجاء الجزري اسؿف محرز بـ طبد اهلل الجزريأ

 ...أبل داود، وابـ ِحبَّان

« عػاءالض»فلورده أيًضا يف  «الجزري»ولؼد تـاقض ابـ ِحبَّان يف 

(1/258)(2). 

[796]   

 «.ضعقػ» «.ما ضحؽ مقؽائقؾ مـذ خؾؼت الـار: »حديث

اسؿاطقؾ بـ طقاش، ويف روايتف طـ الؿدكققـ  أخرجف أحؿد، وآفتف:

 .(1)ضعػ، وهذه مـفا

[797]   

 .(1)«فقف كظر»ال البخاري فقف: ق وثؼف بعضفؿ. «.طباد بـ كثقر الرمؾل»

[798]   

 اثـان:  «بشر بـ طبقد»

 يروي طـ صاوس. :قال ،«الثؼات»أورده ابـ ِحبَّان يف  ،بشر بـ طبقد :أحدهؿا

                                           

 (.9951( حديث: )9/990( )2)

 (.9959( حديث: )9/999( )1)

 (.9957حديث: ) (9/997( )1)
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 .طؾل الدارسل قأب :خرواآل

 .(2)وإول يف طداد الؿجفقلقـ، وتساهؾ ابـ ِحبَّان معروف

[799]   

وهق سعقد بـ طبد الرحؿـ الزبقدي الؽقيف -« أبق شقبة»ققل البخاري يف 

لقس  «.يتابع يف حديثف ٓ: »-وثؼف ابـ َمِعقـ، وأبق داود، وابـ ِحبَّان ،قاضل الري

: «مؼبقل»وققل الحافظ:  فَل يضره. ،ا معقـًاجرًحا مبقـًا، وقد يعـل بف حديثً 

 .(1)تؼصقر ضاهر

[811]   

 محؿد بـ قدامة اثـان.

وقد وهؿ الخطقب، وغقره يف خؾط ترجؿتف » «:الؿقزان»قال الذهبل يف 

 «.برتجؿة محؿد بـ قدامة بـ أطقـ الؿصقصل الثؼة

 «.ومقزه ابـ أبل حاتؿ، وغقره، وهق الصقاب» «:لتفذيبا»قال الحافظ يف 

يعـل:  «.فقف لقـ، ووهؿ مـ خؾطف بالذي قبؾف» :«التؼريب»وقال الحافظ يف 

 الؿصقصل الثؼة.

                                           

 (.9971( حديث: )9/956( )2)

 (.9979( حديث: )9/957( )1)
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ِعقػ ففق محؿد بـ قدامة الجقهري.  .«لقس بشلء»قال ابـ َمِعقـ:  أما الضَّ

 .(2)«الؿقزان»بل يف أرده الذهو .«ا قطلؿ أكتب طـف شقئً  ،ضعقػ»قال أبق داود: 

[811]   

 محؿد بـ ثابت: 

 محؿد بـ ثابت بـ شرحبقؾ الذي روى طـ أبل هريرة.

 .(1)محؿد بـ ثابت بـ شرحبقؾ البـاين، وهق ضعقػ

[812]   

تـاقض فقف ابـ ِحبَّان  صاحب الدستقائل. «يحقك بـ طثؿان البصري»

 «.الضعػاء»، ثؿ أطاده يف «الثؼات»فذكره يف 

 .(1)«مـؽر الحديث» ـ:وابـ َمِعق ،قال البخاري

[813]   

طبد اهلل بـ بسر الحرباين ضعػف يحقك بـ الؼطان، »...  قال البقصقري:

َراُقْطـِل، وذكره ابـ ِحبَّان يف  وابـ َمِعقـ، وأبق حاتؿ، والتِّْرمِذي، والـََّساِئل، والدَّ

 «.فؿا أجاد« الثؼات»
                                           

 (.9991( حديث: )9/975( )2)

 (.9996( حديث: )9/978-979( )1)

 (.9998( حديث: )9/980( )1)
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 .(2)عالك: وهذا دلقؾ واضح جؾل طؾك تساهؾ ابـ ِحبَّان رحؿف اهلل تقؾت

[814]   

 .«فقف كظر» :قال البخاري مختؾػ فقف. «.طؿران بـ ضبقان الحـػل الؽقيف»

 «.الضعػاء»ذكره ابـ ِحبَّان يف و .«يؽتب حديثف»قال ابـ أبل حاتؿ طـ أبقف: و

قال و «.ثؼة مـ كرباء أهؾ الؽقفة يؿقؾ إلك التشقع»قال يعؼقب بـ سػقان: و

تـاقض  ،ضعقػ رمل بالتشقع»الحافظ: قال و .«فقف لقـ»«: الؿغـل»الذهبل يف 

 «.فقف ابـ ِحبَّان!

وهؿ الحافظ ابـ حجر، وهق تبع يف ذلؽ الحافظ الؿزي  قال األَْلَباكِل:

، وهذا وهؿ مـفؿا، «الثؼات»فؿعـاه أكف أورده يف  ،حقـ ذكر أن ابـ ِحبَّان تـاقض

 .(1)والحؼقؼة أكف لؿ يتـاقض: ٕن الذي ذكره غقره وهؿا اثـان. اهـ

[815]   

البفرائل(: كسبة إلك هبراء، وهل قبقؾة كزل أكثرها مديـة حؿص مـ )

 .(1)«إكساب»الشام، كؿا يف 

JI IK 

                                           

 (.9999( حديث: )9/980( )2)

 (.9981( حديث: )9/961-969( )1)

 (.9500( حديث: )9/981( )1)
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 فوائد المجلد العارش

[816]   

 «.مـ ركبفا كجا، ومـ تخؾػ طـفا غرق ،مثؾ أهؾ بقتل مثؾ سػقـة كقح»

 «.ضعقػ»

 وأكثر صرق الحديث شديدة الضعػ ٓ يتؼقى الحديث بؿجؿقطفا.

( لؿ يؽـ 510)ص« العؾؿ الشامخ»يف  $شقخ صالح الؿؼبؾل ولؽـ ال

تػرغ لتتبعفا، وإمعان الـظر فقفا، وإٓ لؿ يؼؾ ما قالف، وضـل لق تتبع الطرق، كؿا 

 فعؾـا لؿ يخالػ الذهبل يف إكؽاره لؾحديث، واهلل أطؾؿ.

وهذا الحديث طزاه طبد الحسقـ الؿقسقي الشقعل يف كتابف 

ا الؼراء أكف صحقح، مقهؿً  :ؿ مـ حديث أبل ذر( لؾحاك11)ص« الؿراجعات»

وهق كعادتف ٓ يتؽؾؿ طؾك أساكقد أحاديثف التل تدطؿ مذهبف، بؾ يسققفا مساق 

 الؿسؾؿات الؿصححات مـ إحاديث.

 :تتبع أحاديثف التل مـ هذا الـقع، وأجؿعفا يف كتابأوقد خطر يف البال أن 

 ا لؾؿسؾؿقـ.كصحً 
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( 272ك طبد الحسقـ يف آفرتاء فزطؿ )صوقد رأيت الخؿقـل قد زاد طؾ

أن الحديث مـ إحاديث الؿسؾؿة الؿتقاترة طـد : «كشػ إسرار» مـ كتابف

 .(2)كاذيبف طامؾف اهلل بؿا يستحؼأوتتقالك  .أهؾ السـة

[817]   

 «.ٓ يحؾ بقع بققت مؽة، وٓ إجارهتا» لػظ الحديث طـد الطحاوي:

سػ: أكف ٓ بلس ببقع أرض واختار الطحاوي خَلفف، وهق مذهب أبل يق

 .(1)مؽة، وإجارهتا، وأهنا يف ذلؽ كسائر البَلد

[818]   

فؼال: قد  ،إكف سؿع رجًَل وهق يؼقل: يا ذا الجَلل واإلكرام» الحديث: يف

 «.فسْؾ  ،استجقب لؽ

« الػتح»ومع ذلؽ سؽت طؾقف الحافظ يف  وإسـاده فقف ضعػ.

ذو الجَلل »إطظؿ:  وقد ذكره دلقًَل لؿـ قال: إن آسؿ ،(22/119-995)

، وما أراه يجقز لف السؽقت طؾقف، فؼد ذكر يف آسؿ إطظؿ أربعة !«اإلكرامو

 ًٓ  .(1)هذا أحدها... ،طشر قق

                                           

 (.9501( حديث: )20/22( )2)

 (.9521( حديث: )20/29( )1)

 (.9510( حديث: )20/15( )1)
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[819]   

 طباد بـ كثقر اثـان: 

 طباد بـ كثقر الرمؾل الػؾسطقـل.. ثؼة.

 .(2)مرتوك طباد بـ كثقر الثؼػل البصري..

[811]   

خطبة، وٓ طؾك اشرتاط طدد أكثر وٓ دلقؾ يف السـة طؾك شرصقة سؿاع ال

 فتـبف!. ،مـ طدد صَلة الجؿاطة

 .(1)«ضعقػ». «مـ أتك الجؿعة، واإلمام يخطب كاكت لف ضفًرا» وحديث:

[811]   

ومـ أتاها  ،مـ أتك امرأة يف حقضفا فؾقتصدق بديـار» :(9519)حديث: 

 .ضعقػ« ملسو هيلع هللا ىلصوقد أدبر الدم طـفا ولؿ تغتسؾ: فبـصػ ديـار. كؾ ذلؽ طـ الـبل 

إسـاده ضعقػ لضعػ طبد الؽريؿ، وهق ابـ أبل ، «الؽبقر»خرجف الطرباين يف أ

كف طبد الؽريؿ بـ مالؽ إ :الؿخارق أبق أمقة، وهق مجؿع طؾك ضعػف، وققؾ

 .(1)(158« )صحقح أبل داود»الجزري الثؼة، والراجح إول، كؿا حؼؼتف يف 

                                           

 (.9515( حديث: )20/19( )2)

 (.9518( حديث: )20/12( )1)

 (.9519( حديث: )20/11( )1)
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[812]   

ا، وقد ا وسـدً تـً ا: ما كثقرً واطؾؿ أكف قد اضطرب يف هذا الحديث اضطرابً »

(، 91-92رقؿ ) «ضعقػ أبل داود»ا مـف يف الؽتاب الؿذكقر، ويف بقَّـت شقئً 

 وبقـت أن الصحقح يف متـف:

أن طؾقف أن يتصدق بديـار أو كصػ ديـار طؾك التخققر، وبدون التػصقؾ 

 .(2). اهـ«الؿذكقر يف هذا الحديث. واهلل أطؾؿ

[813]   

 «.ضعقػ» الحديث.« مـ استعؿؾ رجًَل طؾك طصابة...»: حديث

فؾؿ كدر مققػف ، «تؾخقص الذهبل» وسؼط الحديث مـ أخرجف الحاكؿ.

 ن كان خطل بقـًا.إمـ تصحقح الحاكؿ، و

ثؿ رأيت يف تعؾقؼ الشقخ العَلمة الػاضؾ سعد آل حؿقد  قال األَْلَباكِل:

(: هذا الحديث بؽامؾف لقس 5/1522« )مختصر استدراك الذهبل»طؾك طؾك 

 «.قؾت: حسقـ ضعقػ...»الؿطبقع، ويف الؿخطقط قال:  «التؾخقص»يف 

 .(1)«قال الدارقطـل: مرتوك» وتعؼبف يف حديث آخر:

                                           

 (.9519( حديث: )20/11( )2)

 (.9595( حديث: )20/98( )1)
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[814]   

 .(2)«ف حسـث... وطبد اهلل بـ محؿد بـ طؼقؾ حدي» (:6/394قال الَفْقَثِؿل )

[815]   

إن أكؾ الطقـ »وروى البقفؼل أكف ُذكَِر لعبد اهلل بـ الؿبارك حديث: 

لق طؾؿت أن رسقل اهلل قالف لحؿؾتف طؾك الرأس »، وقال: ؟ فلكؽره«حرام

 «.والعقـ، والسؿع والطاطة

هذا حديث »(، وقال طـ أبقف: 1/11« )العؾؾ»وأخرجف ابـ أبل حاتؿ يف 

 .(1)«كذب..

[816]   

 طؿرو بـ ديـار اثـان: 

 طؿرو بـ ديـار البصري قفرمان آل الزبقر، وهق ضعقػ.

 .(1)ثؼة ،طؿرو بـ ديـار الؿؽل

[817]   

 «.ضعقػ» «.تعذرت طؾقف التجارة فعؾقف بعؿان مـ: »حديث

                                           

 (.9555( حديث: )20/59( )2)

 (.9560( حديث: )20/66( )1)

 (.9566( حديث: )20/72( )1)
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 .(2): مخؾد بـ طؼبة مجفقلآفتف

[818]   

مـ تقضل فلحسـ القضقء، ثؿ قال ثَلث مرات... » (:5698)حديث: 

 «.الحديث

رواه ابـ ماجف، وأحؿد، والدوٓبل، وأبق كعقؿ،  .«ضعقػ هبذا السقاق»

 وآفتف: زيد العؿل، وهق ضعقػ، كؿا جزم بف الحافظ.

صحقح أبل »كؿا يف  «.ثَلث مرات» ث صحقح بدون ققلف:والحدي

 .(1)«داود

[819]   

اب. «.الحؽؿ بـ طبد اهلل إيؾل» قال اإلمام أحؿد:  قال أبق حاتؿ: كذَّ

 .(1)أحاديثف كؾفا كذب

[821]   

َراُقْطـِل يف  « ســف»محؿد بـ طؿرو الذي يف سـد الحديث الذي أخرجف الدَّ

 «.لحديثمـ حج طـ أبقف وأمف... ا»( حديث: 171)ص

                                           

 (.9575( حديث: )20/80( )2)

 (.9587( حديث: )20/86( )1)

 (.9581( حديث: )20/90( )1)
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محؿد بـ طؿرو البصري أبق سفؾ إكصاري البصري،  جزم البعض بلكف

ا، كؿا يف ، وكان يحقك بـ سعقد يضعػف جدًّ «التؼريب»وهق ضعقػ، كؿا يف 

 «.الجرح والتعديؾ»

كؿا محؿد بـ طؿر إولؽـ جزم أبق حاتؿ بلكف لقس هق محؿد بـ طؿرو، و

 .(2)الؿحرم، وكان واهل الحديث، والحديث باصؾ

[821]   

طتؿر[ فؾقؽـ آخر طفده بالبقت امـ حج هذا البقت، أو ]: »حديث

 «.ضعقػ» «.الطقاف

 «.حديث غريب»وقال التِّْرمِذي:  أخرجف التِّْرمِذي، وأحؿد.

 آفتف: طبد الرحؿـ البقؾؿاين ضعقػ. ،أي: ضعقػ قال األَْلَباكِل:

أخرجف أبق داود،  طتؿار.وقد صح الحديث طـ ابـ أوس دون ذكر آ

 .(1)، وأحؿد، وغقرهؿ«الؽربى»لـََّساِئل يف وا

[822]   

واطؾؿ أن ضاهر إحاديث: وجقب صقاف القداع طؾك الحائض »

                                           

 (.9589( حديث: )20/90-92( )2)

 (.9585( حديث: )20/92-91( )1)
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كف يجب طؾقفا آكتظار حتك تطفر فتطقف! ولؽـ قد جاءت أأيًضا، و

أحاديث صحقحة بالرتخقص لفا بآكصراف ما دام أهنا صافت قبؾ ذلؽ 

 «.صقاف اإلفاضة

( طـ طبد اهلل بـ طؿر أيًضا، 2/911ح )وروى الطحاوي بنسـاد صحق

وصححف التِّْرمِذي، وغقره  «.ملسو هيلع هللا ىلصإٓ الحقض رخص لفـ رسقل اهلل »وزاد: 

(999)(2). 

[823]   

مـ حج فؾؿ يرفث، ولؿ يػسؼ غػر لف ما تؼدم مـ (: »9586): حديث

 «.ذكبف

 «.حديث حسـ صحقح»قال التِّْرمِذي:  «.شاذ هبذا الؾػظ»

ـاده فحؽؿ لف بالصحة، فنن رجالف كؾفؿ جرى التِّْرمِذي طؾك ضاهر إس

ثؼات طؾك شرط الشقخقـ غقر ابـ أبل طؿر، واسؿف محؿد بـ يحقك، فنكف 

... رجع كققم : »طؾك شرط مسؾؿ، وهق العؾة، وقد خالػف اإلمام أحؿد بؾػظ

ؿ، والدرامل، وأحؿد، ؾأخرجف البخاري، ومس، ، وهق الؿحػقظ«ولدتف أمف

 .(1)وغقرهؿ

                                           

 (.9585( حديث: )20/91-91( )2)

 (.9586( حديث: )20/99( )1)
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[824]   

طؾك أمتل أربعقـ حديًثا مـ السـة كـت لف شػقًعا يقم  مـ حػظ: »حديث

 .«مقضقع» «.الؼقامة

( بعدما أخرجف مـ 56)رقؿ « األربعقـ العقالل»قال الحافظ ابـ حجر يف 

هذا حديث مشفقر، ولف صرق كثقرة، وهق غريب مـ هذا »ؾػل: صريؼ السِّ 

مـ صريؼ طبد « الضعػاء»تػرد بف طبد الؿؾؽ، وأخرجف ابـ ِحبَّان يف  ،القجف

وضعػف غقره،  ،ٓ يحؾ كتب حديثف إٓ لَلطتبار ،الؿؾؽ بـ هارون، واهتؿف بف

 «.وباقل رجالف ثؼات

ويف الباب صرق أخرى طـد ابـ طبد الرب، وغقره ٓ تخؾق كؾفا  قال األَْلَباكِل:

قال أبق طؾل بـ السؽـ: ولقس »آخرها:  يف مـ مجروح، وقال ابـ طبد الرب

 «.مـ وجف ثابت ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  يروى هذا الحديث

واتػؼ الحػاظ طؾك أكف حديث ضعقػ، » :«أربعقـف»وقال الـقوي يف مؼدمة 

 «.وإن كثرت صرقف

طـدي، وإن اشتفر طـد « مقضقع»ن الحديث أ والحؼ قال األَْلَباكِل:

ا لؿا ققض اهلل ، ولق كان صحقحً «إربعقـ»العؾؿاء، وطؿؾقا مـ أجؾف كتب 

ابقـ والقضاطقـ! لروايتف، والتػرد بف  .(2)تؾؽ الؽثرة مـ الؽذَّ
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[825]   

 «.ضعقػ» «.مـ خصك طبده خصقـاه: »حديث

مـ  أخرجف أبق داود، والـََّسائِل، والحاكؿ، وأحؿد، والطقالسل، والبقفؼل.

 صريؼ الحسـ طـ سؿرة مرفقًطا.

مع اختَلففؿ يف ثبقت سؿاطف مـ  ،والحسـ البصري مدلس، وقد طـعـف

ح بالسؿاع ،ؿع مـف يف الجؿؾةسؿرة، والراجح أكف س فَل يؼبؾ مـف إٓ ما صرَّ
(2). 

[826]   

وأكثر أهؾ العؾؿ بالحديث رغبقا طـ رواية » (:9/46) $قال البقفؼل 

 .(1)«الحسـ طـ سؿرة، وذهب بعضفؿ إلك أكف لؿ يسؿع مـف غقر حديث العؼقؼة

[827]   

ف طؾق. ، والحديث مقضقع«مـ زهد يف الدكقا طؾؿف اهلل تعالك بَل تعؾؿ...»

لقائح القضع بادية، وضـل أكف مـ وضع بعض الصقفقة الذيـ يظـقن أن لطؾب 

ا طـ سؾػ، وهق العؾؿ غقر صريؼ التؾؼل، والطؾب مـ أهؾف الذيـ تؾؼقه خؾػً 

صريؼ الخؾقة والتؼقى فؼط بزطؿفؿ، وربؿا استدل بعض جفالفؿ بؼقلف تعالك: 

 .[181]البؼرة:  ﴾ی ىئ ىئ ىئ ېئ﴿
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ٓ تعـل ترك إخذ بلسباب التعؾؿ، وهق ما  ولؿ يدر الؿسؽقـ أن أية

 :(1/906) «تػسقره»ذكره الؼرصبل يف 

ؿف، أي: يجعؾ يف قؾبف كقًرا يػفؿ بف ما ؼاُه طؾَّ وطد مـ اهلل تعالك بلن َمـ اتَّ »

فرقاًكا، أي: فقصًَل يػصؾ بف بقـ الحؼ  ُيؾؼك إلقف، وقد يجعؾ اهلل يف قؾبف ابتداءً 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿: والباصؾ، ومـف ققلف تعالك

 .(2)«[19]إكػال:  ﴾ڌ

[828]   

« الثؼات»لورده يف ف تـاقض فقف ابـ ِحبَّان. «.سفؾ بـ ططقة إطرابل»

 .(1)(2/199« )الضعػاء»وأورده يف  ،(8/189)

[829]   

غالب : مرجك بـ وداع الراسبل شقخ أورد يف ترجؿةأخطل ابـ طدي حقـ 

 .!«ـالضعػ طؾك أحاديثف بقِّ : »، وقالالؼطان

 .(1)«-غالب الؼطان-فالرجؾ ثؼة  ،وهذا خطل مـف
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[831]   

هل  ،هل صابة ،مـ سؿك الؿديـة يثرب فؾقستغػر اهلل : »حديث

 «.ضعقػ» «.صابة

لضعػ يزيد بـ أبل زياد  :أخرجف أحؿد، وأبق يعؾك، وسـده ضعقػ

 .(2)«ضعقػ»: قال الحافظ، الفاشؿل

[831]   

َراُقْطـِل، قال  «.ان الؿدائـل البغداديمحؿد بـ طقسك بـ حقَّ » الدَّ

 «.مرتوك»والحاكؿ، والذهبل: 

 .(1)فقثؼف، وكذا ابـ ِحبَّان! وأما الربقاين

[832]   

ومـ إدلة الؽثقرة طؾك أن ابـ ِحبَّان لؿ يتؿؽـ مـ القفاء بالشروط التل 

، كؿا «الثؼات»ـفا يف مؼدمتف، ومؼدمة كتابف أخر ، وبقَّ «الصحقح»وضعفا لؽتابف 

ِعقػةال»يف الذي يف الحديث  ة آكؼطاع طؾك الؿعؾؼ ؾوخػقت ط ،(9621« )ضَّ

 .(1)(1/505« )اإلحسان»طؾك 
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[833]   

طبد الرحؿـ بـ أبل الزكاد ٓ يصح إصَلق الضعػ طؾقف: ٕكف قد وثؼف 

 حسـ الحال يف الرواية. :جؿاطة، وصحح لف التِّْرمِذي، وهق كؿا قال الذهبل

حقث  قد أبعد الـجعة(، و9/271« )الؿجؿع»ولقس كؿا ذكر الَفْقَثِؿل يف 

 .(2)«... وفقف طبد الرحؿـ بـ أبل الزكاد، وهق ضعقػ!» :قال

[834]   

( أربعقـ 127-120)ص« مراجعاتف»وقد ساق طبد الحسقـ الشقعل يف 

فا التصريح بلكف الخؾقػة مـ بعد الـبل فقفا أو يف جؾِّ  ،ڤحديًثا يف فضؾ طؾل 

أبق جعػر بـ بابقيف  :اففق الؿتفؿ هب ،! يشفد الؼؾب بلهنا مصـقطة مقضقطةملسو هيلع هللا ىلص

، «وكان مـ شققخ الشقعة، ومشفقري الرافضة»الؼؿل، وقال الخطقب فقف: 

 .(1)«إصبغ بـ كباتة، وهق مرتوك رمل بالرفض»وفقفا 

[835]   

 يقسػ بـ ططقة اثـان: 

اب. قأب  الؿـذر يقسػ بـ ططقة القراق الؽقيف، وهق كذَّ
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 ار، وهق مرتوك.ػَّ يقسػ بـ ططقة أبل سفؾ الصَّ 

 .(2)ار، كؿا قال طؿرو بـ طؾل الػَلسبق الؿـذر أكذب مـ الصػَّ وأ

[836]   

 «.اقتؾقا الحقات، فؿـ خاف ثلرهـ فؾقس مـل: »حديث

« الؿشؽاة»وهق صحقح لؿا لف مـ الشقاهد، وقد أشرت الك تخريجف يف 

 (: وقال: والراجح إمر بؼتؾ الحقات.9290)

ِعقػة»، كؿا يف ضعقػ، «مـ قتؾ حقة فؽلكؿا قتؾ مشرًكا: »أما حديث « الضَّ

أخرجف أحؿد،  ،ضعقػ، «مـ قتؾ حقة فؾف سبع حسـات..»وحديث:  ،(9617)

ِعقػة»وابـ ِحبَّان، كؿا يف   .(1)(9618)ح « الضَّ

[837]   

مـ رواية الؾقث بـ « الثؼات»أكف أورد يف كتابف  ومـ طجائب ابـ ِحبَّان:

واية الؾقث الذي أورده ابـ أبل حاتؿ مـ ر ،أبل سؾقؿ طـ الحسـ الؽقيف

ٓ أدري مـ هق؟ وٓ ابـ »أيًضا، ولؿ يذكر فقف جرًحا وٓ تعديًَل، ثؿ قال: 

 .(1)«مـ هق؟!

                                           

 (.9615ث: )( حدي20/219( )2)

 (.9617( حديث: )20/296( )1)

 (.9610( حديث: )20/298-299( )1)



   
« السلسلت الضعيفت»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
375 

 

[838]   

استدرك طؾك الحافظ بعض  ،الشقخ زكريا إكصاري تؾؿقذ ابـ حجر»

يف فضائؾ السقر، ومـ طؾؿ حجة طؾك  «تػسقر البقضاوي»الػقائد يف تعؾقؼف طؾك 

 .(2)اهـ باختصار« مـ لؿ يعؾؿ

[839]   

تعدل ثؾث  ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿»: والؿحػقظ يف إحاديث الصحقحة

 $فَل أدري كقػ جزم شقخ اإلسَلم ابـ تقؿقة  ،دون تثؾقث قراءهتا، «الؼرآن

ؾ اإليؿان هجقاب أ» يعـل الصحقح، كؿا يف كتابف ،لػاظ الحديثأبلكف لػظ مـ 

، وهق يف أول الؿجؾد السابع «تعدل ثؾث الؼرآن ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿يف أن: 

 .(1)«مجؿقع الػتاوى» طشر مـ

[841]   

مثؾ الذي يجؾس طؾك فراش الؿغقبة مثؾ الذي يـفشف أسقد مـ : »حديث

 «.أساود يقم الؼقامة

 «.واحدها أسقد ،اتالحقَّ «: إساود»وقال الؿـذري:  رواه الطرباين.

الؿعجؿ »: ولؿ أقػ طؾك إسـاده: ٕن مسـد ابـ طؿرو مـ وقال األَْلَباكِل
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 إٓ قطعة، ولقس فقفا هذا الحديث.لؿ يطبع مـف « الؽبقر

رقؿ ( 1/626« )صحقح الرتغقب والرتهقب»حسـف الشقخ إَْلَباكِل يف  ثؿ

(1905)(2). 

[841]   

الشعبل »قال ابـ َمِعقـ: و الشعبل لؿ يسؿع مـ طائشة، كؿا قال الحاكؿ.

 .(1)«طـ طائشة: مرسؾ

[842]   

 «.مـ كثرت صَلتف بالؾقؾ حسـ وجفف بالـفار: »حديث

، والخطقب يف «العؾؾ»ابـ ماجف، وابـ أبل حاتؿ يف خرجف أ«. مقضقع»

 «.الؿقضقطات»، وابـ الجقزي يف «ققام الؾقؾ»، وابـ كصر يف «التاريخ»

قالف طؼب حديث إطؿش طـ أبل سػقان  ،وهذا ققل شريؽ: »قال ابـ ِحبَّان

فلدرج  ،الحديث« يعؼد الشقطان طؾك قافقة رأس أحدكؿ ثَلث طؼد...»طـ جابر: 

 «.بت ققل شريؽ يف الخرب، ثؿ سرق هذا مـ شريؽ جؿاطة ضعػاءثا

وقد تـاقض يف هذا الحديث السققصل أشد التـاقض، وذلؽ أكف ساق لف يف 
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ًٓ  ،ا أخرى زيادة طؾك صرق ابـ الجقزيصرقً  «الملئ» - تؼقية الحديث محاو

 بؽثرة الطرق دون أن يحؼؼ الؼقل فقفا. -كؿا هل طادتف

ابـ ماجف يف كتابف  رواية مـ الحديث إيراده وكلن ذلؽ هق طؿدتف يف

اب، أو ، «الجامع الصغقر» الذي ادطك يف مؼدمتف: أكف صاكف طؿا تػرد بف كذَّ

أطذب الؿـاهؾ يف » ومع ذلؽ وجدتف جزم بقضع الحديث يف رسالتف !وضاع

 «.الحاوي لؾػتاوي»مـ كتابف  «حديث: مـ قال: أكا طالؿ ففق جاهؾ

ومـ العجب العجاب أن » صـقع السققصل فؼال:وقد تعجب الؿـاوي مـ 

ن الحػاظ حؽؿقا طؾك هذا الحديث إ«: أطذب الؿـاهؾ» الؿملػ قال يف كتابف

أكف  ادطك هذه طبارتف، فؽقػ يقرده يف كتاب ،بالقضع، وأصبؼقا طؾك أكف مقضقع

 .(2)«؟!صاكف طؿا تػرد بف وضاع

[843]   

ك الؿـاوي، وابـ اختؾط سقار بـ مصعب بسقار بـ طبد اهلل العـربي طؾ

 الجقزي.

 «.مرتوك الحديث»قال اإلمام أحؿد:  ،وسقار بـ مصعب هق الؿرتوك

وقد خالػف جؿع  وأما العـربي فؾؿ كؼػ طؾك مـ جرحف سقى الثقري.

وقال ابـ الؿديـل:  ، وكذا ابـ شاهقـ.«الثؼات»ابـ ِحبَّان يف  هفذكر ،فقثؼقه
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كان مـ كبَلء »: جرح الثقري إياه وقال الذهبل طؼب وثؼف الـََّساِئل.و «.ثؼة»

روى طـف ابـ طؾقة، وبشر بـ الؿػضؾ، ومات سـة ست وخؿسقـ ومئة،  ،الؼضاة

 «.وكان ورًطا

فالجرح مردود: ٕكف جرح مبفؿ مع ما  ،فالرجؾ ثؼة فاضؾ قال األَْلَباكِل:

 ولئؽ إئؿة.أفقف مـ مخالػة لتقثقؼ 

 .(2)د سقار بـ مصعبراأويدور يف البال أكف ٓ يبعد أن الثقري 

[844]   

 : »حديث
َّ
 «.ففق يف الـار مـ كذب طؾل

، وآفتف: دجقـ «مشؽؾ أثار»أخرجف الطحاوي يف ، «ضعقػ هبذا الؾػظ»

 اتػؼقا طؾك تضعقػف. ،الغصـ البصري قأب

 » :ملسو هيلع هللا ىلصوالؿحػقظ طـ الـبل 
َّ
 «.مؼعده مـ الـار أا فؾقتبقَّ متعؿدً  مـ كذب طؾل

مـ صرق ، «الػقائد»، و«الؿساكقد»، و«الســ»، و«الصحقحقـ»وهق يف 

 .(1)كثقرة طـ جؿع كثقر مـ الصحابة

[845]   

الظاهر مـ صـقع ابـ ِحبَّان، والذهبل  أبق العَلء خالد بـ صفؿان الخػاف.
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 هؿا اثـان. ،غقر خالد بـ صفؿان الخػاف اأن أبا العَلء هذا هق طـدهؿ

 .(2)الخطقب أهنؿا واحد، كؿا يػقده تصريح إرجح لؽـ :قال األَْلَباكِل

[846]   

 معاوية بـ يحقك اثـان: 

 : الصديف.أحدهؿا

 : الطرابؾسل.واآلخر

صدوق لف أوهام، وغؾط مـ خؾطف بالذي » «:التؼريب»قال ابـ حجر يف 

قبؾف )يعـل: الصديف(، فؼد قال: ابـ َمِعقـ، وأبق حاتؿ، وغقرهؿا: الطرابؾسل 

َراُقْطـِل  «.أققى مـ الصديف، وطؽس الدَّ

كؿا يف ، يف مقاضع مـ كتبف تحسقـ حديث الصديف $اكِل رجح إَْلبَ 

 .(1)(778رقؿ ) «ضَلل الجـة»

[847]   

أن يؽقن هذا  ملسو هيلع هللا ىلصرواية التابعل طـ رجؾ طـ رسقل اهلل مـ ٓ يؾزم »

ا مثؾف، أو أكرب مـف، وهذا مثؾف كثقر يف ا، فؼد يؽقن شقخف تابعقًّ الرجؾ صحابقًّ 
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 .(2)«ػـ الشريػإحاديث، كؿا ٓ يخػك طؾك مـ تعاكك هذا ال

[848]   

أخرجف الستة، وغقرهؿ،  «.مـ أدرك مـ الصَلة ركعة، فؼد أدرك الصَلة»

 .(1)(2016« )صحقح أبل داود»وهق مخرج يف 

[849]   

بطف ضمتؽؾؿ يف  ففق شققخ البخاريمـ مع كقكف « هشام بـ طؿار»

قال أبق حاتؿ: صدوق  .ثؼة مؽثر لف ما يـؽر«: »الؿغـل»قال الذهبل يف  ،وحػظف

قر، وكان كؾؿا لؼـ تؾؼـ، وقال أبق داود: حدث بلرجح مـ أربع مائة قد تغ

 «.حديث ٓ أصؾ لفا

 .(1)«فحديثف الؼديؿ أصح ،صدوق مؼرئ كرب فصار يتؾؼـ» قال الحافظ:و

[851]   

 «.الؿقت كػارة لؽؾ مسؾؿ: »حديث

، فنن أبا ملسو هيلع هللا ىلصحديث ٓ يصح طـ رسقل اهلل »قال ابـ الجقزي:  «.مقضقع»

 «.ا، والسؼطل مجفقلبؽر الؿػقد ضعقػ جدًّ 

                                           

 (.9659( حديث: )20/289( )2)

 (.9656( حديث: )20/286( )1)

 (.9666( حديث: )20/297-298( )1)
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وقد جؿع شقخـا الحافظ أبق الػضؾ بـ العراقل » :$قال ابـ حجر 

ڤ صرقف يف جزء، والذي يصح يف ذلؽ حديث حػصة بـت سقريـ طـ أكس 

 .(2)«أخرجف البخاري «الطاطقن كػارة لؽؾ مسؾؿ»بؾػظ: 

[851]   

صدوق »قال الحافظ:  مـ شققخ البخاري. «طبد اهلل بـ صالح أبق صالح»

 «.يف كتابف، وكاكت فقف غػؾة ثبٌت  ،الغؾط كثقر

كان يضع  -لف اجارً -ومـ غػؾتف أن خالد بـ كجقح » قال األَْلَباكِل:

الحديث طؾك شقخ أبل صالح، ويؽتبف بخط يشبف خط طبد اهلل، ويرمقف يف داره 

فقحدث بف، كؿا قال ابـ ِحبَّان، ومـ هـا  ،فقتقهؿ طبد اهلل أكف خطف ،بقـ كتبف

 .(1)«اكقر يف حديثف، وإٓ ففق صدوق يف كػسفوقعت الؿـ

[852]   

 «.مقضقع» «.كبات الشعر يف إكػ أمان مـ الجذام»

ا، وبعضفا أشد ضعػً » وجؿؾة الؼقل: ا مـ بعض، أن صرقف كؾفا واهقة جدًّ

كابـ َمِعقـ، والبغقي، وابـ طدي، وجزم  :ولذلؽ جزم ببطَلكف جؿاطة مـ إئؿة

 «.إكف مـ بَليا الغساين»فظ الذهبل حقـ قال: ابـ الجقزي بقضعف، وتبعف الحا

                                           

 (.9685( حديث: )20/121-129( )2)

 (.9687( حديث: )20/128( )1)
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 .(2)ولئؽ إئؿةخَلًفا ٕ، وقد حؽؿ السققصل طؾك الحديث بالضعػ فؼط

[853]   

إكؿا مـ الحػاظ فؼط،  ،ادفالسققصل لقس معدوًدا طـد أهؾ العؾؿ مـ الـؼَّ 

ولذلؽ وقعت إحاديث الؿقضقطة يف كتبف، وبعضفا مقضقطة السـد أيًضا، كؿا 

ِعقػة والؿقضقطة السؾسؾة»لؿـ تتبع هذه يتبقـ ذلؽ   .(1)«مـ إحاديث الضَّ

[854]   

ِعقػة»وهؿ الحافظ الؿـاوي يف حديث يف   «أبق البخرتي» .(9697« )الضَّ

 اثـان: 

ابأ واسؿف وهب بـ وهب الؼاضل، وهذا متلخر طـ ، بق البخرتي الؽذَّ

 ،إول طؼب «الؿقزان»ورده الذهبل يف أالبخرتي سعقد بـ فقروز، وقد  لأب

 .(1)«تؾققـ رواياتفإلك صدوق... وقد أشار أبق أحؿد الحاكؿ يف الؽـك »فؼال: 

[855]   

 طؿرو بـ حريث اثـان: 

 طؿرو بـ حريث الؿصري، ولقس لف صحبة.

                                           

 (.9687( حديث: )20/125( )2)

 (.9687) ( حديث:20/110-112( )1)

 (.9697( حديث: )20/111( )1)
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 .(2)طؿرو بـ حريث الؿخزومل، ولف صحبة

[856]   

معـاه طـده  «لقس بشلء»، ومثؾف: «ما هق بشلء» ققل ابـ َمِعقـ يف الراوي:

-99)ص« الرفع والتؽؿقؾ»َل تغرت بؿا ذكره أبق الحسـات يف ف ،أكف ضعقػ

 ( مؿا يخالػ هذا، فنكف مـ تؽؾػات الؿتلخريـ وآرائفؿ.200

قؾت لقحقك : »«سمآت الدرامل طثؿان بـ سعقد لقحقك بـ َمِعقـ»ويف 

قال  ،ما هق بشلء ،بـ َمِعقـ: فقحقك بـ طقسك الرمؾل ما تعرفف؟ قال: كعؿ

 .(1)«هق ضعقػ ،يحقك هق كؿا قال :طثؿان

[857]   

فضعػف  ،وهق مـ رجال البخاري، فؼد تؽؾؿ فقف بعضفؿ «.طاصؿ بـ طؾل»

 ابـ َمِعقـ، والـََّسائِل، وغقرهؿا.

 .(1)«صدوق ربؿا وهؿ» «:التؼريب»قال الحافظ يف 

[858]   

مع هذه الطرق ، «الـظر إلك طؾل طبادة»أن هذا الحديث:  :وجؿؾة الؼقل»

                                           

 (.9698( حديث: )20/111( )2)

 (.9701( حديث: )20/192( )1)

 (.9701( حديث: )20/191( )1)
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اطقـ، ابقـ، والقضَّ حتف: ٕن أكثرها مـ رواية الؽذَّ الؽثقرة لؿ تطؿئـ الـػس لص

وسائرها مـ رواية الؿرتوكقـ، والؿجفقلقـ الذيـ ٓ يبعد أن يؽقكقا مؿـ 

يسرققن الحديث، ويركبقن لف إساكقد الصحقحة، ولذلؽ فؿا أبعد ابـ 

 .(2)«واهلل أطؾؿ .الجقزي طـ الصقاب حقـ حؽؿ طؾقف بالقضع

[859]   

« التاريخ الصغقر»كؿا يف - «سؽتقا طـف» ي:ققل البخاري يف الراو

 .(1)كـاية طـ شدة ضعػف -(285)

[861]   

فؿا لؿ يصرح  ،البخاري لؿ يرو طـ الحسـ طـ سؿرة معـًعا: ٕكف مدلس

 .(1)«بالتحديث فؾقس بحجة

[861]   

 .(9)، وهق مرتوك«سـدل»لقس بالؼقي، وهق الؿعروف بـ ،طؿر بـ ققس

[862]   

إصَلق  جعػر بـ زياد بلكف ضعقػ. طبد اهلل لققل البقفؼل يف الراوي أب
                                           

 (.9701( حديث: )20/150-152( )2)

 (.9707( حديث: )20/159( )1)

 (.9708( حديث: )20/155( )1)

 (.9721( حديث: )20/158( )9)
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ره ٕحد مـ أئؿة الجرح والتعديؾ قبؾف، بؾ قال أحؿد، ألؿ  البقفؼل فقف كظر، فنين

ووثؼف ابـ  «.صدوق»وقال أبق ُزْرَطة، وأبق داود:  .«صالح الحديث»وأبق حاتؿ: 

 .(2)َمِعقـ يف رواية جؿاطة طـف، وكذا الػسقي، وابـ أبل شقبة، والعجؾل

[863]   

ضعقػ هبذا » «.هنك أن يـػخ يف الطعام، والشراب، والثؿرة: »حديث

 «.التؿام

صدوق ذهبت كتبف فساء » محؿد بـ جابر الحـػل القؿامل قال الحافظ فقف:

 «.ا، وطؿل فصار يؾؼـ، ورجحف أبق حاتؿ طؾك ابـ لفقعةحػظف، وخؾط كثقرً 

 فؼد «.والثؿرة»مؿا يدل طؾك سقء حػظف زيادتف يف هذا الحديث ققلف: و

 .(1)(، وإسـاده صحقح2/109أخرجف أحؿد دوهنا )

[864]   

مردود ، «مجفقل» :«خققان بـ خالد أبل شقخ الفـائل»ققل ابـ الؼقؿ يف 

ثؼف ابـ سعد، وابـ ِحبَّان، والعجؾل، وروى طـف . فؼد ولؿخالػتف لألئؿة :طؾقف

 .(1)«وهق ثؼة»قال الحافظ:  جؿع مـ الثؼات.

                                           

 (.9729( حديث: )20/159( )2)

 (.9725( حديث: )20/162-161( )1)

 (.9711( حديث: )20/167( )1)
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[865]   

الحج مـؽرة، وإحاديث يف اطتؿاره قبؾ طتؿار قبؾ أحاديث الـفل طـ آ

، وغقرهؿا، بؾ روى أحؿد، وأبق داود طـ ابـ «الصحقحقـ»الحج كثقرة يف 

 ،جريج قال: قال طؽرمة بـ خالد: سللت طبد اهلل بـ طؿر طـ العؿرة قبؾ الحج

قال طبد اهلل:  :قال طؽرمة .فؼال ابـ طؿر: ٓ بلس طؾك أحد يعتؿر قبؾ أن يحج

 قبؾ أن يحج. ملسو هيلع هللا ىلصاطتؿر الـبل 

 .ورجالف ثؼات رجال الشقخقـ إٓ ابـ جريج مدلس

حدثـل طؽرمة بـ خالد بـ العاص الؿخزومل  لؽـ رواه ابـ إسحاق:

 قال:

قدمت الؿديـة يف كػر مـ أهؾ مؽة كريد العؿرة مـفا، فؾؼقت طبد اهلل بـ 

ا؟ طؿر، فؼؾت: إكا ققم مـ أهؾ مؽة، قدمـا الؿديـة ولؿ كحج قط، أفـعتؿر مـف

فا قبؾ ُطَؿَرُه كؾَّ  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كعؿ، وما يؿـعؽؿ مـ ذلؽ؟! فؼد اطتؿر رسقل اهلل 

 حجتف، واطتؿركا.

 (.1/258أخرجف أحؿد )

 .(2)«وإسـاده جقد» قال األلباين:

                                           

 (.9711( حديث: )20/170-172( )2)
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[866]   

 «.حرم سبعة أشقاء: الـقح، والشعر...»

 «.الؽبقر»، وأبق يعؾك، والطرباين يف «التاريخ»أخرجف أحؿد، والبخاري يف 

رجالف ثؼات غقر أبل حريز، وهق مجفقل، كؿا قال الذهبل يف  وإسـاد

 «.الؿقزان»

: «مسـد أبل يعؾك»ولؿ يعرج طؾك كَلم همٓء الحػاظ الؿعؾؼ طؾك 

كلكف طرف هق ما لؿ يعرفقا، وهل  ،«الثؼات»ا مـف بذكر ابـ ِحبَّان إياه يف اغرتارً 

ا طـده مـ طؾؿ ا بؿمغرتًّ  ،خطاؤه ومخالػتفألذلؽ تؽثر  ،معروفةلف طادة 

 .(2)ضحؾ!!

[867]   

 «.هنك طـ كؾ مسؽر، ومػرت: »حديث

 «.الؿختارة»أخرجف أبق داود، والبقفؼل، وأحؿد، والضقاء يف 

صحقح »لسقء حػظ شفر بـ حقشب، فؼد ثبت يف  :وهذا إسـاد ضعقػ

لػاظ متؼاربة، وصرق متؽاثرة لؿ يرد فقفا هذا الذي تػرد بف ل، وغقره ب«مسؾؿ

 .(1)مـؽر فدل طؾك أكف ،شفر

                                           

 (.9715( حديث: )20/171( )2)

 (.9711( حديث: )20/178( )1)
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[868]   

 «.بسؿ اهلل :فنذا دخؾ أحدكؿ الخَلء فؾقؼؾ ،هذه الحشقش محتضرة»

 «.ضعقػ»

 : طدي بـ أبل طؿارة.وآفتف

 «.قال العؼقؾل: يف حديثف اضطراب، وطـف قطـ بـ كسقر» قال ابـ حجر:

طقذ أ»وإكؿا هق:  «.بسؿ اهلل»وغؾط الراوي يف متـ الحديث حقث قال: 

« الصحقحة»كؿا يف  كؿا رواه الثؼات طـ قتادة. ،«باهلل مـ الخبث والخبائث

(2070)(2). 

[869]   

َراُقْطـِل:  «.أحؿد بـ سعقد بـ فرضح» روى أحاديث يف ثقاب »قال الدَّ

كؾفا كذب ٓ تحؾ روايتفا،  ،الؿجاهديـ، والؿرابطقـ، والشفداء مقضقطة

ففق الؿتفؿ هبا، فنكف كان يركب إساكقد، ويضع طؾقفا  ،والحؿؾ فقفا طؾقف

 «.أحاديث

، «حرتافآ»مـفا كتاب  ،ورأيت لف تصاكقػ» :«الؾسان»يف  قال الحافظ

 .(1)«ذكر فقف أحاديث وآثاًرا يف فضائؾ التجارة ٓ أصؾ لفا

                                           

 (.9718( حديث: )20/189( )2)

 (.9790( حديث: )178 - 20/186( )1)
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[871]   

وطبقد اهلل بـ طؿر العؿري  ضعقػ. ر:ؽبَّ طبد الل بـ طؿر العؿري الؿُ 

 .(2)ففق ثؼة :رالؿصغَّ 

[871]   

اهتؿف الخطقب بلكف يضع » قال الذهبل: «.محؿد بـ الحسـ العسؽري»

رواه طـف أبق طؿرو بـ  ،«الحقدة»قؾت: وهق الذي اكػرد برواية كتاب  .الحديث

يف فضؾ  -وهق كذب-سقاه  ،السؿاك، ورأيت لف حديًثا رجال إسـاده ثؼات

، فنين ٓ «الحقدة»، ويغؾب طؾك ضـل أكف هق الذي وضع كتاب ڤطائشة 

اأ  «.ستبعد وققطف جدًّ

أكف  «الحقدة»ووجف استبعاد الؿصـػ كتاب » :«الؾسان»يف  قال الحافظ

يشتؿؾ طؾك مـاضرات أققؿت فقفا الحجة لتصحقح مذهب أهؾ السـة طـد 

فؾق كان إمر كذلؽ ما كان الؿلمقن يرجع  ،الؿلمقن، والحجة يف ققل صاحبفا

إلك مذهب الجفؿقة، ويحؿؾ الـاس طؾقف، ويعاقب طؾك تركف، ويفدد بالؼتؾ، 

 «.ا هق معروف يف أخباره يف كتب الؿحـةوغقره، كؿ

 ا يف حؼ الؿترجؿ:وقال أيًض 

 .(1)«كان يضع الحديث: »قال ابـ السؿعاين

                                           

 (.9796( حديث: )20/191( )2)

 (.9798( حديث: )20/199-195( )1)
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[872]   

لَلكؼطاع بقـ إطؿش وأكس، فنكف لؿ يثبت لف مـف سؿاع،  :إسـاد ضعقػ

 .(2)«التفذيب»كؿا يف 

[873]   

 ضح مـ أنأوٓ يعطقف ققة، وإمر « التاريخ»كر البخاري لؾراوي يف ذِ »

 .(1)«يحتاج إلك بقان

[874]   

 «.ضعقػ» «.ٓ أشرتي شقًئا لقس طـدي ثؿـف»

 أخرجف أبق داود، وأحؿد، والضقاء.

 مداره طؾك شريؽ بـ طبد اهلل الؼاضل، وهق ضعقػ لسقء حػظف.

باب مـ »الصحقح: »وقد أشار البخاري إلك ضعػ الحديث بؼقلف يف 

 «.يـ، ولقس طـده ثؿـف، أو لقس بحضرتفاشرتى بالدَّ 

أي: ففق جائز، وكلكف يشقر إلك ضعػ »(: 6/52« )شرحف»قال الحافظ يف 

تػرد بف شريؽ ، «شرتي ما لقس طـدي ثؿـفأٓ »ما جاء طـ ابـ طباس مرفقًطا: 

                                           

 (.9757( حديث: )20/101( )2)

 (.9762( حديث: )20/106( )1)
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 .(2)«طـ سؿاك، واختؾػ يف وصؾف وإرسالف

[875]   

يف روايتف طـ  يعـل: .«لؿ يحتج الشقخان بسػقان بـ حسقـ» قال الحاكؿ:

 .(1)فق حجة طـدهؿا، وطـد أخريـ يف روايتف طـ غقرهالزهري خاصة، وإٓ ف

[876]   

وتدلقس القلقد بـ مسؾؿ لقس مـ الـقع الذي تزول شبفة تدلقسف لؿجرد »

تصريحف هق فؼط بالتحديث طـ شقخف، فنكف كان يدلس تدلقس التسقية، كؿا قال 

 .(1)«لمـفؿ الدارقطـ ،ا مـف طؾك مـ تؼدمف مـ إئؿةاطتؿادً  ،«التؼريب»الحافظ يف 

[877]   

، وقد «صػة الصَلة»ثابت يف السـة العؿؾقة، كؿا يف  «واإلقعاء بقـ السجدتقـ»

جاءت أحاديث يدل مجؿقطفا طؾك ثبقت الـفل طـ إقعاء كنقعاء الؽؾب، كؿا يف 

 ،(267)ص« صػة الصَلة»الرواية الثاكقة، ومـفا حديث أبل هريرة الؿخرج يف 

ب، فَل يشؿؾ اإلقعاء الثابت بقـ فقحؿؾ طؾك اإلقعاء الؿشابف إلقعاء الؽؾ

 .(9)فتـبف! ،السجدتقـ، وهق آكتصاب طؾك العؼبقـ: ٕكف لقس كاقعاء الؽؾب

                                           

 (.9766( حديث: )120- 20/109( )2)

 (.9768( حديث: )122 -20/120( )1)

 (.9771( حديث: )20/129( )1)

 (.9787( حديث: )110- 20/119( )9)
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[878]   

 «.ضعقػ» «.كؼقؼفا تسبقح :هنك طـ قتؾ الضػدع، وقال»: ديثح

، وآفتف: الؿسقب بـ واضح، وهق ضعقػ «إوسط»رواه الطرباين يف 

 لسقء حػظف.

ـ بـ طثؿان قال: ذكر صبقب طـد الشاهد مـ حديث طبد الرحؿ ولف

طـ قتؾ  ملسو هيلع هللا ىلصفـفك رسقل اهلل  ،دواء طؿؾ فقف الضػدع ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

رجالف ، وإسـاده صحقح أخرجف الـََّسائِل، وأحؿد، وابـ طساكر. الضػدع.

 .(2)ثؼات رجال الشقخقـ

[879]   

 .(1)اهتؿف الذهبل بقضع حديث الطقر «.يأحؿد بـ سعقد بـ فرقد الجدِّ »

[881]   

، وإن كان ثؼة مـ رجال الشقخقـ، فؼد قال الحافظ: «زائدة زكريا بـ أبل»

 «.كان يدلس، وسؿاطف مـ أبل إسحاق السبقعل متلخر»

 .(1): سؿع مـف زكريا بـ أبل زائدة بعد اختَلصفقؾت

                                           

 (.9788( حديث: )20/110-112( )2)

 (.9807( حديث: )20/199( )1)

 (.9821ث: )( حدي20/155( )1)
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[881]   

 .(2)«ن يقكس بـ أبل إسحاق سؿع مـ جده أبل إسحاق بعد آختَلطإ»

[882]   

جزم الؿزي والحافظ ابـ فؼد  ،خالد بـ دريؽ لؿ يسؿع مـ أبل الدرداء»

(، وبإحرى أن ٓ 71كف تقيف سـة )أحجر بلن ابـ دريؽ لؿ يدرك ابـ طؿر: مع 

 .(1)«(15با الدرداء الذي تقيف قبقؾ وفاة طثؿان التل كاكت سـة )أيدرك 

[883]   

ـسخة التل حؼؼفا الوقع يف شقخ أبل يعؾك يف جؿقع الـسخ، وكذلؽ 

 «.بـ سريج...حدثـا الحارث »الشقخ حسقـ الداراين: 

حدثـا سريج بـ (: »1588« )الؿقارد»ووقع يف رواية ابـ ِحبَّان إياه يف 

 (!.26/196) «اإلحسان»، وكذا يف «يقكس...

 وكَل الشقخقـ قآ: حدثـا طبد الرحؿـ بـ مفدي... قال األَْلَباكِل:

ذا رجعـا الك ترجؿة كؾ مـفؿا وجدكا أهنؿا يرويان طـ طبد الرحؿـ بـ إ

فَل أدري هؾ الخَلف كاشئ مـ الـساخ، أو أن ٕبل  يعؾك. قطـفؿا أبمفدي، و

                                           

 (.9821( حديث: )20/157( )2)

 (.9825( حديث: )20/162-161( )1)
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 .(2)يعؾك فقف شقخقـ؟ وهذا مؿا استبعده

[884]   

 .(1)«قد ثبت سؿاع إطؿش مـ أبل إسحاق قبؾ آختَلط»

[885]   

يقشؽ أن يضرب الـاس أكباد اإلبؾ يطؾبقن العؾؿ، فَل يجدون أحًدا »

 «.ضعقػ» «.أطؾؿ مـ طالؿ الؿديـة

 ْرمِذي، وابـ ِحبَّان، والحاكؿ، والبقفؼل، وأحؿد، وغقرهؿ.أخرجف التِّ 

 «.صحقح طؾك شرط مسؾؿ»وقال الحاكؿ:  «.حديث حسـ»وقال التِّْرمِذي: 

 ووافؼف الذهبل.

لقٓ طـعـة ابـ جريج، وأبل الزبقر، فنهنؿا  ،وهق كؿا قآ: وقال األَْلَباكِل

 .(1)مدلسان

[886]   

ؿا يف هذا الؿؽان )يعـل إن هاتقـ الصَلتقـ حقلتا طـ وقتف»

وصَلة  ،ا حتك يعتؿقاالؿغرب، والعشاء، فَل يؼدم الـاس جؿعً  :الؿزدلػة(

                                           

 (.9817( حديث: )20/175-176( )2)

 (.9819( حديث: )20/180( )1)

 (.9811( حديث: )20/181( )1)



   
« السلسلت الضعيفت»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
395 

 

 «.ضعقػ»«. الػجر هذه الساطة

حدثـا إسرائقؾ طـ  ،(: حدثـا طبد اهلل بـ رجاء1/927أخرجف البخاري )

إلك مؽة، ڤ أبل إسحاق طـ طبد الرحؿـ بـ بريدة قال: خرجت مع طبد اهلل 

 ا... فذكره.جؿعً ثؿ قدمـا 

فػل ثبقتف طـدي شؽ  «الصحقح»وهذا الحديث مع كقكف يف  قال األَْلَباكِل:

 كبقر، وذلؽ ٕمريـ: 

: أن أبا إسحاق السبقعل مع كقكف ثؼة، فنكف قد اختؾط، كؿا صرح بف األول

 «.التؼريب»لحافظ ابـ حجر يف امـفؿ  ،غقر واحد مـ الؿتؼدمقـ، والؿتلخريـ

 :يف متـف طؾك وجقه : أكف اضطربخراآل

جعؾ الصؾقات الؿحقلة طؾك أوقاهتا ثَلث صؾقات: الؿغرب، والعشاء، 

 والػجر.

 لؿ يذكر صَلة العشاء معفا يف رواية ٕحؿد.

 أكف أوقػ التحقيؾ فجعؾف مـ ققل ابـ مسعقد.

 لؿ يذكر الركعتقـ بعد صَلة الؿغرب إسرائقؾ، وذكرهؿا زهقر.

خرج حديث أبل إسحاق هذا ا لؿ ي: لعؾ اإلمام مسؾؿً الؿؾخص

لَلضطراب، وإكؿا أخرجف مختصًرا مـ صريؼ إطؿش طـ طؿارة طـ طبد 
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صؾك صَلة إٓ  ملسو هيلع هللا ىلصما رأيت رسقل اهلل »الرحؿـ بـ يزيد طـ طبد اهلل قال: 

وصؾك الػجر يقمئذ قبؾ  ،لؿقؼاهتا إٓ صَلتقـ: صَلة الؿغرب، والعشاء بجؿع

 .«مقؼاهتا

 (، والطحاوي، وغقرهؿ.1617وأحؿد )(، 1/927وهل رواية لؾبخاري )

أن الحديث لؿ يصح طـدي: ٕن مداره طؾك أبل إسحاق  وجؿؾة الؼقل:

 .(2)السبقعل، وهق مختؾط، وكؾ مـ رواه طـف هبذا الؾػظ سؿع مـف بعد آختَلط

[887]   

أحد » (:3/265« )مؼدمة الػتح»قال الحافظ يف ترجؿة أبل إسحاق يف 

مـ الرواية طـف إٓ طـ  «البخاري»ولؿ أر يف إطَلم إثبات قبؾ اختَلصف، 

 «.كابـ طققـة، وغقره :ٓ طـ الؿتلخريـ ،كالثقري، وشعبة :الؼدماء مـ أصحابف

ِعقػة»يرد طؾقف الحديث يف  قال األَْلَباكِل: طـد  ف(، فنك 9815« )الضَّ

 البخاري مـ رواية إسرائقؾ، وزهقر طـف.

سؿع  ،حػقد أبل إسحاق ،بقعلوإسرائقؾ هق ابـ يقكس بـ أبل إسحاق الس

 .(1)مـف بعد آختَلط

                                           

 (.9815( حديث: )20/185-186( )2)

 (.9815( حديث: )20/188( )1)
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[888]   

 فلكؽر حؿؾفا، وكاكت حامًَل » يف حديث سفؾ يف قصة الؿتالطـققـ:

وكان ابـفا يدطك إلقفا، ثؿ جرت السـة يف الؿقراث: أن يرثفا، وترث مـف ما 

 .«فرض اهلل لفا

 (، وأبق داود مـ صريؼ فؾقح طـ الزهري.6/9أخرجف البخاري )

 فقف ضعػ مـ قبؾ حػظف. ،ابـ سؾقؿان وفؾقح هق

 .وقد خالػف ابـ جريج فؼال: قال ابـ شفاب.. فذكره مرسًَل 

 لؿ يذكر سفًَل.

 .(2)(: وهذا أصح 6/279أخرجف البخاري )

[889]   

 «.ٓ ققد يف الؿلمقمة، وٓ الجائػة، وٓ الؿـؼؾة: »حديث

 .(1)(1299) «صحقح ابـ ماجف»(، و1290« )الصحقحة»حسـف إَْلَباكِل يف 

[891]   

فنذا  ،ففق مؿـ يرتدد الـظر بقـ تحسقـ حديثف، أو آستشفاد بف «ابـ أبل لبقبة»

                                           

 (.9819( حديث: )20/197( )2)

 (.9892: )( حديث20/198( )1)
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 .(2)«وجد يف حديثف أقؾ مخالػة لؿا رواه الثؼات تعرض لؾقهـ والسؼقط

[891]   

بؼقة بـ القلقد لؿ يحتج بف مسؾؿ، ولقس كؿا زطؿ الشقخ طؾل الؼاري يف 

ى لف يف الشقاهد، كؿا قال (، وإكؿا رو2/226« )فتح باب العـاية» كتابف

 .(1)«متابعة»، وكحقه ققل الخزرجل: «الرتغقب والرتهقب»الؿـذري يف آخر 

[892]   

قال غقر واحد مـ إئؿة: بؼقة ثؼة إذا روى طـ الثؼات، » قال الذهبل:

ففق ثؼة، وقال غقر واحد: كان  «أكا»، و«كبل»إذا قال:  :وقال الـََّسائِل وغقره

 .(1)«مدلًسا

[893]   

-لف عدِّ لؾباحث الؿـصػ أن يلخذ مـ ترجؿة الراوي إققال التل تُ  ٓ يجقز»

ويعرض طـ إققال إخرى التل تجرحف، وٓ العؽس أيًضا، وإكؿا  -لفقى يف كػسف

 .(9)«يـبغل أن يؾخص مـ مجؿقع تؾؽ إققال كؾفا ما أمؽـف ذلؽ

                                           

 (.9899( حديث: )20/901-901( )2)

 (.9895( حديث: )20/908-909( )1)

 (.9895( حديث: )20/909( )1)

 (.9899( حديث: )20/928( )9)
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[894]   

حح حتك ص ،والتِّْرمِذي مـ الؿعروفقـ بالتساهؾ يف التعديؾ والتصحقح

فؾفذا ٓ »فؼال الذهبل معرتًضا طؾقف:  ،«كثقر بـ طبد اهلل بـ طؿرو بـ طقف»لـ

 .(2)«يعتؿد العؾؿاء طؾك تصحقح التِّْرمِذي

[895]   

 :إبراهقؿ بـ زكريا اثـان

 إبراهقؿ بـ زكريا القاسطل: مجفقل.

 صاحب مـاكقر وأغالقط. :إبراهقؿ بـ زكريا العجؾل البصري

 .(1)هبل، وابـ حجرفرق بقـفؿ ابـ ِحبَّان، والذ

[896]   

غدة لقس مـ شلكف التحؼقؼ يف هذا العؾؿ الشريػ، وإكؿا هق  قوالشقخ أب

اع كغقره مـ الؿؼؾديـ!! ولذلؽ تراه يؿر طؾك كثقر مـ إحاديث اب جؿَّ حطَّ 

 الؿـؽرة دون أن يـبف طؾك كؽارهتا وضعػفا.

 لقس مـ قبقؾوهق مـ إدلة الؽثقرة طؾك أن أبا غدة كػسف  وقال األَْلَباكِل:

                                           

 (.9899( حديث: )20/910( )2)

 (.9899( حديث: )20/912( )1)
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ًٓ  ،اباع حطَّ ص، بؾ هق جؿَّ مـ تػرغ وبحث ومحَّ  .. يجؿع مـ هـا وهـاك كؼق

ففق مؿـ ٓ يـبغل أن يعتؿد طؾقف يف هذا العؾؿ، فنكؽ تراه يتابع الؼاري يف 

 .(2)اهـ .أحاديث دون تؿحقص

[897]   

 «.ضعقػ»: «كاكح القد مؾعقن: »حديث

طؿقم ققلف تعالك:  :طؾك تحريؿ كؽاح القد ويغـل طـف يف آستدٓل

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿

 ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

، وقد استدل هبا اإلمام الشافعل ومـ وافؼف طؾك التحريؿ، كؿا [7 - 5]الؿممـقن: 

، وحؽاه «تػسقره»قال ابـ كثقر، وهق ققل أكثر العؾؿاء، كؿا قال البغقي يف 

 ( طـ جؿفقر إئؿة.5/986العَلمة ألقسل )

 طـ أبل يحقك قال:، ، وابـ أبل شقبة«الؿصـػ»ا ما رواه طبد الرازق يف أم

سئؾ ابـ طباس طـ رجؾ يعبث بذكره حتك يـزل؟ فؼال ابـ طباس: إن كؽاح 

 إمة خقر مـ هذا، وهذا خقر مـ الزكك!.

 «.مصدع الؿعرقب» ففذا ٓ يصح، وطؾتف أبق يحقك، واسؿف

                                           

 (.9850( حديث: )20/919( )2)
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(، وهق مـ 1109« )الصحقحة»يف  $ـ لف الشقخ إَْلَباكِل وقد حسَّ 

 رجال مسؾؿ.

واطؾؿ أكف لق صح ما تؼدم طـ ابـ طباس، فنكف ٓ يـبغل أن  قال األَْلَباكِل:

كصح الشباب أكا أيمخذ مـف إٓ إباحة آستؿـاء طـد خشقة الزكك لغؾبة الشفقة، و

 .(2)بالصقم

[898]   

 «.قضقعم» «.ٓ يدخؾ ولد الزكك وٓ شلء مـ كسؾف إلك سبعة آباء الجـةَ »

ابـ مفاجر  ،ٓ يصح»قال: و «الؿقضقطات»أورده ابـ الجقزي يف 

 .(1)اا أو سفقً فرفعف بعض الضعػاء قصدً  ،سرائقؾقاتولعؾف مـ اإل «.ضعقػ

[899]   

 :القلقد بـ صالح اثـان

اس الضبل أبق محؿد الجزري، وهق ثؼة القلقد بـ صالح الـخَّ  :أحدهؿا

 مـ رجال الشقخقـ.

ابـ  ذلؽ ذكريروي طـف كقح بـ ققس، كؿا  ،ح: القلقد بـ صالواآلخر

                                           

 (.9852( حديث: )20/916( )2)

 (.9851( حديث: )20/918( )1)
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، وابـ أبل حاتؿ يف «التاريخ»، وفعؾ قبؾف اإلمام البخاري يف «الثؼات»ِحبَّان يف 

 ، وتقثقؼ ابـ ِحبَّان ٓ يعتد بف.«مجفقل»، وهق «الجرح»

 وقد وهؿ الَفْقَثِؿل فقفؿا.

آجتفاد » كتابف واغرت بؽَلم الَفْقَثِؿل الدكتقر طبد الؿجقد السقسقه الشريف يف

 .(2)(، فنكف كؼؾف وسؽت طؾقف!50)ص« الجؿاطل يف التشريع اإلسَلمل

[911]   

الدكتقر طبد « آجتفاد الجؿاطل يف التشريع اإلسَلمل»صاحب كتاب 

الؿجقد الشريف، فنكف يبدو مـ تخريجف ٕحاديث الؽتاب أكف ٓ معرفة طـده بعؾؿ 

اب اإلسَلمققـ ة طؾك جؿاهقر الؽتَّ الحديث وكؼد إساكقد، كؿا هل السؿة الغالب

 الذيـ يؽتبقن يف الحؽام الشرطقة.

ِعقػة»خطاؤه يف أواكظر   .(1)(995-919)ص« الضَّ

[911]   

آجتفاد الجؿاطل يف »الدكتقر طبد الؿجقد الشريف يف كتابف  لوخط

اب، والدكاترة تتابع بالـؼؾ طـف بعض العؾؿاء، والؽتَّ  «التشريع اإلسَلمل

مثؾ الشقخ طبد القهاب  ،سبؼقه بالدكدكة حقل هذا الؿقضقع الؿعاصريـ الذيـ

                                           

 (.9859( حديث: )20/911( )2)

 (.9859( حديث: )20/919( )1)
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خَلف، والدكتقر يقسػ الؼرضاوي، والزحقؾل، ومحؿد أبق زهرة، والشقخ 

 .(2)محؿد الغزالل

[912]   

إذا لؿ يؽـ يف الغـاء ما يثقر الغريزة الجـسقة، » الشقخ محؿد أبق زهرة:قال 

 «.ا لتحريؿففنكـا ٓ كجد مقجبً 

بؾ وتقسع يف ذلؽ  ،ل جرى طؾك مـقال أبل زهرةوالشقخ محؿد الغزال

يف التحريؿ « الصحقحة»وضعػ إحاديث  ،ا، واستدل بلحاديث ضعقػةكثقرً 

كف لؿ إحتك  ،«الصحقحقـ»وغقره مؿا اتػؼ العؾؿاء طؾك صحتفا، وبعضفا يف 

 !لؽـ بـقة حسـة!! ،يخجؾ أن يصرح بلكف يستؿع ٕغاين أم كؾثقم وفقروز

اوي الذي لؿ يتقرع بلن يحؽؿ طؾك حديث يف الشقخ يقسػ الؼرضو

مع  ،ا مـف ٓبـ حزمتؼؾقدً  :البخاري يف تحريؿ أت الطرب بلكف مقضقع

ا طؾك تصحقحف، والرد طؾك ابـ حزم ا وحديثً اتػاق طؾؿاء الحديث قديؿً 

 بلدلة ققية ٓ مرد لفا.

هؾ يؿؾؽ همٓء الدطاة أن ٓ يحضر ممتؿرهؿ بعض الرافضة، : مالحظة

ا إلك تغققر إحؽام الشرطقة، باضقة، والخقارج، وغقرهؿ مؿـ يسعك حثقثً واإل

واهلل الؿستعان، وٓ  !وجعؾفا متقائؿة مع الحضارة الغربقة التل غزت قؾقهبؿ؟

                                           

 (.9859( حديث: )990 -20/916( )2)
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 .(2)حقل وٓ ققة إٓ باهلل

[913]   

 «.إكا لـؽشر يف وجقه أققام، وكضحؽ إلقفؿ، وإن قؾقبـا لتؾعـفؿ»

(، وإكؿا هق مـ ققل أبل الدرداء 615وبقض لف العجؾقين ). لقس بحديث

 ا طؾقف.مقققفً 

مـ كتاب ( باب الؿداراة مع الـاس)طؾؼف البخاري بصقغة التؿريض يف 

 «.وكضحؽ إلقفؿ» :فذكره دن ققلف« ويذكر طـ أبل الدرداء: إكا...«: »إدب»

وصؾف ابـ أبل الدكقا، وإبراهقؿ » :(21/549) الػتح»قال الحافظ يف 

مـ صريؼ أبل الزاهرية  «الؿجالسة»والديـقري يف  ،«ب الحديثغري»الحربل يف 

، وذكره «وكضحؽ إلقفؿ»فذكر مثؾف، وزاد:  ،ر بـ كػقر طـ أبل الدرداءقبطـ ج

 .(1)«..«الؾعـ»بؾػظ 

[914]   

«: التؼريب»قال الحافظ يف  محؿد بـ طؿر القاقدي متفؿ بالقضع.

 .(1)«مرتوك مع سعة طؾؿف»

                                           

 (.9859( حديث: )20/992( )2)

 (.9856( حديث: )20/998( )1)

 (.9858( حديث: )20/952( )1)
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[915]   

 اثـان:  «محؿد بـ كثقر»

 «.صدوق كثقر الغؾط»قال الحافظ:  حؿد بـ كثقر الصـعاين الؿصقصل.م

 .(2)«ثؼة» محؿد بـ كثقر العبدي البصري.

[916]   

ا ٓ يرى يامً أ)حراء( مؽث ـلؿا كزل القحل ب»أن حديث:  :وجؿؾة الؼقل

لك حراء مرة يريد أن إلك ثبقر مرة، وإا حتك كان يغدو ا شديدً فحزن حزكً  ،جربيؾ

 .الحديث «يؾؼل كػسف مـف...

ٓ يطؿئـ الؼؾب الؿممـ لتصديؼ همٓء  ،متـًاُمـؽر  ،ضعقػ إسـاًدا

بؼتؾ كػسف بالرتدي مـ الجبؾ،  مـ الفؿِّ  ملسو هيلع هللا ىلصالضعػاء فقؿا كسبقا إلك رسقل اهلل 

ى مـ جبؾ فؼتؾ كػسف ففق يف كار جفـؿ مـ تردَّ : »-فقؿا صح طـف-وهق الؼائؾ 

 طؾقف.متػؼ  «بًداأيرتدى فقفا خالًدا مخؾًدا فقفا 

وما  وٓسقَّؿا وأولئؽ الضعػاء قد خالػقا الحػاظ الثؼات الذيـ أرسؾقه.

أشبف هذا الؿرسؾ يف الـؽارة بؼصة الغراكقؼ التل رواها بعض الثؼات أيًضا 

كصب الؿجاكقؼ » ، ووصؾفا بعض الضعػاء، كؿا بقـتف يف رسالة مطبقطةمرسًَل 

                                           

 (.9858( حديث: )20/951( )2)
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 .(2)«قصة الغراكقؼ ػلـس

[917]   

ِعقػن الحديث الؿرسؾ مـ قإ ٓسقَّؿا  ،خَلًفا لؾحـػقة ،سؿ الحديث الضَّ

الذيـ ذهبقا إلك آحتجاج بؿرسؾ الثؼة، ولق كان  ،بعض الؿتلخريـ مـفؿ

 الؿرسؾ مـ الؼرن الثالث!.

 وهق يف كتابف !بؾ غَل أحدهؿ مـ الؿعاصريـ فؼال: ولق مـ الؼرن الرابع

فستجد  ،جعففرا ،(269-218لؾشقخ التفاكقي )ص «ققاطد يف طؾقم الحديث»

 .(1)فقف العجب العجاب مـ الؿخالػة لؿا طؾقف الؿحدثقن!

[918]   

 «الػتح»الؿشفقر طـد الؿتلخريـ أن الحديث إذا سؽت طـف الحافظ يف 

ففق يف مرتبة الحسـ طؾك إقؾ، واغرت بذلؽ الؽثقرون، وبعضفؿ جعؾف قاطدة 

 ا!!أيًض  «خقصالتؾ»لحؼ بف ما سؽت طـف الحافظ يف أبؾ و ،كبف طؾقفا يف مملػ لف

وكؾ ذلؽ تقسع غقر محؿقد، فنن القاقع يشفد أن ذلؽ لقس مطرًدا يف 

ِعقػة»يف -هق الؿثال فذا ف ،بؾف غقره، «الػتح» بقـ يديؽ، فؼد  -(9858)ح « الضَّ

 ،سؽت فقف طؾك هذا الحديث الباصؾ، وفقف متفؿان بالؽذب طـد أئؿة الحديث

                                           

 (.9858( حديث: )20/956-957( )2)

 (.9858( حديث: )20/957( )1)
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 .مرتوكان طـد الحافظ كػسف!

 .(2)(1898) وهق الحديث .ل آخروقد سبؼ لف مثا

[919]   

لؿا أتك جؿرة العؼبة استبطـ القادي، واستؼبؾ الؼبؾة، وجعؾ يرمل »

 «.الجؿرة طؾك حاجبف إيؿـ، ثؿ رمك بسبع حصقات يؽرب مع كؾ حصاة

قال التِّْرمِذي:  أخرجف التِّْرمِذي، وابـ ماجف، وابـ أبل شقبة.«. مـؽر»

 «.حديث حسـ صحقح!»

وقد خالػف إبراهقؿ الـخعل  كَل، فنن الؿسعقدي قد اختؾط. ل:قال األَْلَباكِ 

أخرجف البخاري،  «.طؾك حاجبف إيؿـ» :. وققلف«واستؼبؾ الؼبؾة»دون ققلف: 

 ومسؾؿ.

ولعؾ هذا الحديث هق طؿدة مـ ذهب مـ الؿتلخريـ إلك استؼبال الؼبؾة 

« الحـبؾقةجامع الؿـاسؽ الثَلثة »فؼد جاء يف كتاب  طـد رمل جؿرة العؼبة،

بعد أن ذكر كقػقة رمل -( قال 212لؾشقخ أحؿد بـ الؿـؼقر التؿقؿل )ص

 :-الجؿرات الثَلث

 .(1)«!ويستؼبؾ الؼبؾة يف الؽؾ»

                                           

 (.9858( حديث: )20/958( )2)

 (.9869( حديث: )20/967( )1)
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[911]   

الذي زطؿ يف « فؼف السقرة الـبقية» وقد أورد الدكتقر البقصل يف كتابف

 ًٓ ما صح  ا: طؾك: طؾك صحاح السـة، وثاكقً مؼدمة الجزء الثاين أكف اطتؿد فقف أو

، «سقرة ابـ هشام» وأهؿ ما اطتؿدت طؾقف»قال:  ،مـ أخبار السقرة يف كتبفا

 !««..صبؼات ابـ سعد»و

هؽذا قال دون خقف أو خجؾ مـ أن يؽذبف القاقع يف كتابف الؿذكقر، فؼد 

 مأله بلحاديث واهقة، وأخرى مؿا ٓ إسـاد لف.

كشرت يف مجؾة  وقد كـت تعؼبتف يف كثقر مـ أحاديثف يف مؼآت متتابعة

 .(2)«دفاع طـ الحديث الـبقي» ، ثؿ صبعت يف كتاب«التؿدن اإلسَلمل»

[911]   

 «.أٓ أخربكؿ بشر الشفداء؟! الذيـ يشفدون قبؾ أن يستشفدوا: »حديث

 .«ٓ أصؾ لف هبذا الؾػظ»

فذكر ، ا يف آخر تػسقر سقرة البؼرةا فاحًش وقد وهؿ الحافظ ابـ كثقر وهؿً 

 .(1)«الصحقحقـ»س هق يف ، ولق«الصحقحقـ»أكف يف 

                                           

 (.9866( حديث: )20/970( )2)

 (.9867( حديث: )20/970( )1)
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[912]   

 .(2)«سؿاطقؾ بـ طؾقة روى طـ ططاء بـ السائب بعد آختَلطإ»

[913]   

مـ الؿعؾقم مـ كص الذهبل كػسف أن مـ يؼقل  «.مجفقل» ققل الذهبل:

 .(1)ففق ققل أبل حاتؿ فقف ،، وٓ يسـده إلك قائؾ«مجفقل»فقف: 

[914]   

 !!«ذهب ابـ الفؿام أن آكؼطاع يف حديث الثؼات ٓ يضر»

أن  ،ولؿ يـتبف أن هذا التحؼقؼ الؿزطقم مخالػ لؿا طؾقف طؾؿاء الحديث

 .(1)طؾة يف الحديث! -بؾ اإلرسال -آكؼطاع 

[915]   

بؼقلف: « الضعػاء»تـاقض فقف ابـ ِحبَّان: فلورده يف . طبد القاحد بـ زيد

 .«فؾؿا كثر استحؼ الرتك ،كان مؿـ يؼؾب إخبار مـ سقء حػظف، وكثره وهؿف»

  .اأيًض « الثؼات»ه يف وأورد

                                           

 (.9871( حديث: )20/980( )2)

 (.9871( حديث: )20/982( )1)

 (.9877( حديث: )20/988( )1)
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مخالػ ٓتػاق إئؿة أيًضا، وفقفؿ اإلمام  -لـػسف مـاقضتف مع- وهذا

 «.تركقه: »$قال  ،البخاري

 .(2)«الرتغقب»يف لف  $الؿـذري  تقثقؼوٓ يؾتػت إلك 

[916]   

روى التِّْرمِذي، وابـ سعد، والحاكؿ، وأحؿد مـ صريؼ طؽرمة طـ 

وٓ لبس ، وٓ ركب الؿطايا،  اكتعؾٓ، وما احتذى الـعال: أبل هريرة قال

يعـل يف  ،أفضؾ مـ جعػر بـ أبل صالب، ملسو هيلع هللا ىلصالؽقر مـ رجؾ بعد رسقل اهلل 

 الجقد والؽرم.

صحقح طؾك شرط »قال الحاكؿ: و «.حسـ صحقح غريب» قال التِّْرِمذي:

 وافؼف الذهبل.و «.البخاري

كؾفؿ  وإكؿا لؿ يصححاه طؾك شرط مسؾؿ مع أن رجالف قال األَْلَباكِل:

قال الحافظ:  كؿا أخرج لف مؼروًكا.إشقخقـ: ٕن طؽرمة مقلك ابـ طباس ال الرج

 «.إسـاده صحقح»

 «.يعـل: جعػر بـ أبل صالب .كان يؽـقف بلبل الؿساكقـ»: ما حديثأ

ِعقػة»، كؿا يف «اضعقػ جدًّ »  .(1)(9879« )الضَّ

                                           

 (.9878( حديث: )20/991( )2)

 (.9879( حديث: )20/995( )1)
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[917]   

 .(2)«جرير بـ طبد الحؿقد روى طـ ططاء بـ السائب يف آختَلط»

[918]   

آفتف: مسعدة بـ القسع هالؽ «. مقضقع» «.هذا طؾل قد أقبؾ يف السحاب»

اب.  كذَّ

التـبقف »أبق الحسقـ الؿؾطل الشافعل يف كتابف:  قد أورد الحديث الشقخو

« باب ذكر الرافضة وأصـاففؿ واطتؼادهؿ»يف « والرد طؾك أهؾ الفقاء والبدع

 .(1)«قر تلويؾفطؾك غ -همٓء-فتلولقه »( فؼال طؼبف: 10-29)ص

[919]   

فؼال:  ،«محؿد بـ خالد بـ طبد اهلل القاسطل الطحان»بق حاتؿ طـ أسئؾ 

 «.هق طؾك يدْي طْدل»

كان لبعض  ،معـاه: قرب مـ الفَلك، وهذا مثؾ لؾعرب» قال الحافظ:

 ،اـ جـك جـاية جزمقا هبَلكف غالبً فنذا دفع إلقف مَ  ،الؿؾقك شرصل اسؿف )طدل(

 .(1)«ذكره ابـ قتقبة، وغقره

                                           

 (.9880حديث: ) (20/996( )2)

 (.9882( حديث: )20/996-997( )1)

 (.9889( حديث: )20/501( )1)
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[921]   

 اختؾػقا يف تقثقؼف. ،شقعل محرتق «الحارث بـ حصقرة»

لقٓ أن الثقري روى طـف لرتك  ،هق مـ الشقعة العتؼ» قال أبق حاتؿ:

 «.حديثف

 .(2)«صدوق يخطئ، ورمل بالرفض» :«التؼريب»قال الحافظ يف 

[921]   

رجؾ سقء يحدث »قال ابـ َمِعقـ:  الشقعل. زكريا بـ يحقك الؽسائل

َراُقْطـِل: «. يستلهؾ أن يحػر لف بئر فقؾؼك فقفا ،بلحاديث سقء وقال الـََّساِئل، والدَّ

 .(1)«مرتوك»

[922]   

فنن هذا ٓ يؼقلف اإلمام إٓ فقؿـ هق يف  «.مرتوك الحديث» ققل البخاري:

 .(1)مراتب الجرح، كؿا هق معؾقم أأرد

[923]   

 «.مقضقع» «.أكت سقد يف الدكقا سقد يف أخرة... ،يا طؾل»

                                           

 (.9886( حديث: )20/509( )2)

 (.9889( حديث: )20/509( )1)

 (.9892( حديث: )20/526( )1)
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جؿاطفؿ نصحقح طؾك شرط الشقخقـ، وأبق إزهر ب» :قال الحاكؿ

 وتعؼبف الذهبل. «.ثؼة..

طـ  أكف سئؾ حامد الشرقل لطـ أب ،فؼد روى الخطقب بسـد صحقح

هذا حديث باصؾ، والسبب فقف: أن معؿًرا كان لف »حديث أبل إزهر هذا فؼال: 

ديث، وكان فلدخؾ طؾقف هذا الح ،ـف مـ كتبفؿؽِّ ابـ أخ رافضل، وكان معؿر يُ 

فسؿعف طبد الرزاق  ،ٓ يؼدر طؾقف أحد يف السمال والؿراجعة ،معؿر رجًَل مفقًبا

 «.يف كتاب ابـ أخل معؿر!

وأما بالـسبة لعبدالرزاق فنطَللف بف أقرب: ٕكف إن كان ثؼة، فؼد تؽؾؿقا يف 

 تحديثف مـ حػظف دون كتابف.

 «.ث بف مـ كتابف ففق أصحما حدَّ » قال البخاري:

 «.كان مؿـ يخطئ إذا حدث مـ حػظف طؾك تشقع فقف» ابـ ِحبَّان:قال و

إكف مقضقع، ومعـاه ، وقال: «القاهقات»وقد أورده ابـ الجقزي يف 

 صحقح.

 ٓبـ طراق.« تـزيف الشريعة»وكذا يف 

( مـ رواية الحاكؿ قال: 275)ص« مراجعاتف»وقد أورده الشقعل يف 

 «!وصححف طؾك شرط الشقخقـ»

 رد الذهبل طؾقف. -دتفكعا-ولؿ يـؼؾ 
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فتبسؿ يحقك بـ َمِعقـ، وقال: أما إكؽ لست » ويف رواية الخطقب بؾػظ:

اب، وتعجب مـ سَلمتف، وقال: الذكب لغقرك يف هذا الحديث  .(2)«بؽذَّ

[924]   

 «.أكا الؿـذر، وطؾل الفادي...: »حديث

 رففذا إمامفؿ ابـ مطفِّ  ،الشقعة، ويتداولقكف يف كتبفؿ بف تؾفجالحديث مؿا 

« مـفاج الؽرامة يف إثبات اإلمامة» الحؾل قد أورده يف كتابف الذي أسؿاه

(، ثؿ الخؿقـل يف 55)ص« مراجعاتف»(، وقؾده طبد الحسقـ يف 81-82)ص

وردت »فرتاء أكف قال: (، وزاد طؾقفؿا يف الؽذب وا262ٓ)ص« كشػ إسرار»

 «.يف ذلؽ سبعة أحاديث طـد أهؾ السـة!

بطَلن الحديث وجفؾ الشقعة  وبقـابـ تقؿقة  ورد طؾقفؿ شقخ اإلسَلم

 .(1)(9/18وضَللفؿ )

[925]   

« البداية»ابـ أبل الحديد معتزلل شقعل غال، كؿا قال ابـ كثقر يف »

 «.(، فَل يقثؼ بـؼؾف ٓسقَّؿا يف كؼؾف لألحاديث، وطزوها لؾؿصادر21/299)

هق  «هنج البَلغة» : يدطل الشقعة إن ابـ أبل الحديد شارح كتابقؾت

                                           

 (.9899( حديث: )20/511( )2)

 (.9899): ( حديث20/518-519) (1)
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 ا لؾرد طؾك أهؾ السـة والجؿاطة.سـل الؿذهب، ويعتربون كتابف مصدرً 

 «هنج البَلغة شرح»ولؾرد طؾك دحض هذه الػرية يؼقل محؼؼ كتاب 

درس الؿذاهب الؽَلمقة، ثؿ مال » :محؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ يف مؼدمة كتابف

 إلك مذهب آطتزال، وكان الغالب طؾك أهؾ الؿدائـ التشقع، 

سراف إلك حد فسار يف درهبؿ، وتؼبؾ مذهبفؿ، واإل ،الؿغآةوالتطرف، و

 .(2)ڤ«الغؾق يف طؾل 

[926]   

 .(1)ابـ ِحبَّان، والعجؾل تساهؾفؿا يف تقثقؼ الؿجفقلقـ معروف

[927]   

 ،محدث الشقعة «.العباس أحؿد بـ محؿد بـ سعقد بـ طؼدة الحافظ قأب»

 «.الؾسان»كقيف حافظ شقعل معروف، وقد اختؾػقا فقف، كؿا يف 

أيش أكثر ما يف كػسؽ مـ ابـ طؼدة؟ قال: » وقد قال البرقاين لؾدارقطـل:

 «.اإلكثار مـ الؿـاكقر

 .(1)اطؼدة: لؼب ٕبقف لعؾؿف بالتصريػ، والـحق، وكان طؼدة ورطً  قؾت:

                                           

 (.9901( حديث: )20/599( )2)

 (.9909: )( حديث20/552( )1)

 (.9907( حديث: )20/569( )1)
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[928]   

سئؾ و «.شقعل ،مرتوك، ومـفؿ مـ كذبف»قال الحافظ:  طؿارة بـ جقيـ.

 .(2)«رطقنأكذب مـ ف»فؼال:  $طـف طؾل بـ الؿديـل 

[929]   

 إسؿاطقؾ بـ إبان اثـان: 

اب.  إذا كان الغـقي ففق كذَّ

 .(1)وإذا كان القراق ففق ثؼة

[931]   

اسؿف كبتؾ، وهق ثؼة، كؿا قال أحؿد يف رواية  بق حازم مقلك ابـ طباس:أ

 .(1)( طـف9/2/508ابـ أبل حاتؿ )

[931]   

تحت  «مراجعاتف»وقد ساق طبد الحسقـ الشقعل أحاديثف إربعقـ يف 

ا مـ الســ الؿميدة لؾـصقص( يف فضؾ طؾل بـ أبل ان )أربعقن حديثً طـق

                                           

 (.9907( حديث: )20/566( )2)

 (.9907( حديث: )20/566( )1)

 (.9921( حديث: )20/572( )1)
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يسع الؿؼام استؼصاؤه  ٓ إلك ما»، ثؿ ختؿفا بؼقلف: «مقضقطة»صالب، وكؾفا 

مثال هذه الســ الؿتضافرة الؿتـاصرة باجتؿاطفا كؾفا طؾك الدٓلة طؾك أمـ 

وأن لف طؾقفا مـ يف هذه إمة،  ملسو هيلع هللا ىلصا ثاين رسقل اهلل معـك واحد، وهق أن طؾقًّ 

ففل مـ الســ الؿتقاترة يف معـاها، وإن لؿ  ،ملسو هيلع هللا ىلصما كان لف  ملسو هيلع هللا ىلصالزطامة بعد الـبل 

 «!يتقافر لػظفا!

لقس يف إربعقـ التل ساقفا مـ إحاديث الثابتة  :$قال األَْلَباكِل 

الؾفؿ إٓ  ،سقى أربعة أحاديث لقس فقفا مؿا أخرجف الشقخان حديث واحد

: ٓ يحبـل إٓ مممـ، وٓ يبغضـل إٓ ملسو هيلع هللا ىلصد الـبل إكف لعف»حديث طؾل: 

 أخرجف مسؾؿ.« مـافؼ...

 .(2)وبؼقة إحاديث ٓ يصح مـفا شلء، وأكثرها مقضقع

[932]   

مؿا يدل الؾبقب طؾك ققؿة أحاديث كتاب الشقعل، فنكف  التخريج هذا ومثؾ

ِعقػة، والؿقضقطة مـ إيراد ع ما ٓ إسـاد لف، فنكف ٓ يتقرَّ و ،حشاه بإحاديث الضَّ

 ،ًسا طؾك العامة أكف صحقح طـدهؿما هق مؼطقع بقضعف طـد أئؿة السـة مؾبِّ 

 .(1)«لؿجرد إيراد بعضفؿ إياه، ولق بنسـاد مقضقع، أو بدون إسـاد!

                                           

 (.9921( حديث: )20/571( )2)

 (.9927( حديث: )20/577( )1)
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[933]   

ٓ يقثؼ هبؿا يف  ،أهؾ العؾؿ يعؾؿقن أن الزمخشري يف الحديث كالغزالل

، «تػسقره»مقضقطة يف فؽؿ مـ أحاديث ضعقػة، و ،الحديث: ٕهنؿا غريبان طـف

ا ٕحاديثف، ثؿ لخصف ابـ حجر، وهق ولذلؽ وضع طؾقف الحافظ الزيؾعل تخريجً 

، وقد حؽؿ طؾك بعض «الؽاف الشاف يف تخريج أحاديث الؽشاف»الؿسؿك بـ

 .(2)«فلصاب ،إحاديث فقف بالقضع

[934]   

 ي إصغر، وهق متفؿ بالؽذب.محؿد بـ مروان السدِّ 

 .(1)ففق ثؼة ي إكرب: أما السدِّ قؾت

[935]   

ففق  ،لوطبد الحسقـ الشقعل يف كثقر مـ فراه متابع ٓبـ الؿطفر الحؾِّ »

 .(1)«مـفاج الؽرامة يف إثبات اإلمامة»إمامف فقف، كؿا قال يف كتابف: 

[936]   

ل مـ وجقه كثقرة قد أبطؾ شقخ اإلسَلم ابـ تقؿقة استدٓل ابـ الؿطفر الحؾِّ 

                                           

 (.9910( حديث: )580- 20/579( )2)

 (.9912( حديث: )20/581( )1)

 .(9912( حديث: )20/586( )1)
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 .(929)ص« الؿـتؼك مـف»لذهبل يف بؾغت تسعة طشر وجًفا، وأقره الحافظ ا

طظؿ الدطاوى الؽاذبة، بؾ أمـ  :«قد أجؿعقا أهنا كزلت يف طؾل: »ققلف

أن الحديث مـ الؽذب و ،أهؾ العؾؿ بالـؼؾ طؾك أهنا لؿ تـزل يف طؾل بخصقصف

فقف صائػة مـ الؿقضقطات، وكان حاصب لقؾ،  «تػسقر الثعؾبل» الؿقضقع، وأن

 .(2)ربة لف بالصحقح والسؼقؿ مـ إحاديثوفقف خقر وديـ، ولؽـ ٓ خ

[937]   

فقف صائػة مـ الؿقضقطات، وكان حاصب لقؾ، وفقف  «الثعؾبل»وأن تػسقر 

خقر وديـ، ولؽـ ٓ خربة لف بالصحقح والسؼقؿ مـ إحاديث، ثؿ كعػقؽ مـ 

فقف  ،دطقى اإلجؿاع، وكطالبؽ بسـد واحد صحقح، وما أوردتف طـ الثعؾبل واه

 .(1)رجال متفؿقن...

[938]   

، «فضقحة إشرار»بـ سؿكبف أن يُ  حري  « كشػ إسرار» وكتاب الخؿقـل

ٓ يعؾؿفا طـفؿ كثقر مـ  ، طـ فضائح كثقرة مـ طؼائد الشقعةفؼد كشػ فقف فعًَل 

 .(1)أهؾ السـة

                                           

 (.9912( حديث: )20/587( )2)

 (.9912( حديث: )20/587( )1)

 (.9911( حديث: )20/590( )1)
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[939]   

ريـ لمثار القاردة مع كقكف مـ أجؿع الؿػسِّ  «الدرالؿـثقر»أن السققصل يف 

 .(2)لفا دون تؿققز صحقحفا مـ ضعقػفايف التػسقر، وأكثرهؿ حشًرا 

[941]   

 ،كزل الريَّ  ،كقيف رافضل»قال الذهبل:  «.طبد اهلل بـ طبد الؼدوس الرافضل»

قال  .قال ابـ طدي: طامة ما يرويف يف فضائؾ أهؾ البقت .روى طـ إطؿش وغقره

 .(1)«يحقك: لقس بشلء رافضل خبقث، وقال الـََّسائِل وغقره: لقس بثؼة

[941]   

-س ( قد دلَّ 219 -211)ص« الؿراجعات»لشقعل يف كتابف اطؾؿ أن ا

هل الؽذب بعقـف! ثؿ تبعف طؾك  ،تدلقسات فاحشة هذا الحديثحقل  -كعادتف

 .(1)(275 -271)ص« كشػ إسرار»ذلؽ الخؿقـل يف 

[942]   

 :طباد بـ طبد الل اثـان

 ضعقػ. :: طباد بـ طبد اهلل إسدي الؽقيف الراوي طـ طؾلاألول

                                           

 (.9911( حديث: )20/592( )2)

 (.9911( حديث: )20/629( )1)

 (.9911( حديث: )20/627( )1)
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ففق  ،بـ طبد اهلل إسدي الؿدين الراوي طـ أسؿاء، وطائشة : طباداآلخر

 .(2)الذي احتج بف الشقخان، وهق ثؼة

[943]   

لؿا قدمت ابـة حؿزة الؿديـة اختصؿ فقفا طؾل، » :الؿحػقظ يف هذه الؼصة

فؼال زيد: هل ابـة أخل، وأكا  ،: ققلقا أسؿعملسو هيلع هللا ىلصفؼال رسقل اهلل  ،وجعػر، وزيد

كا جئت هبا، وقال جعػر: ابـة طؿل، وخالتفا أ، وأحؼ هبا، وقال طؾل: ابـة طؿل

أكت يا زيد! أما ... :فؼال رسقل اهلل .كت أحؼفؿ هباأقال: خذها يا جعػر!  ،طـدي

كت يا أفؿقٓي، وأكا مقٓك، وأما أكت يا جعػر فلشبفت خؾؼل وخؾؼل، وأما 

 «.كت مـل، وأكا مـؽأطؾل 

ن أو، «مـؽ وأكا ـلم أكت» :ملسو هيلع هللا ىلص ققلف هق إكؿا الؼصة هذه يف الؿحػقظف

ذكر الؿـزلة فقفا مـؽر لتػرد الجرمل بف دون سائر الثؼات مـ أصحاب 

 .(1)إسرائقؾ

[944]   

 .(1)«محؿد بـ إسحاق إكؿا أخرج لف مسؾؿ مؼروًكا بغقره، ثؿ هق مدلس»

                                           

 (.9911( حديث: )20/629( )2)

 (.9919( حديث: )20/617( )1)

 (.9919( حديث: )20/617( )1)
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[945]   

 .(2)طـدكا «صحقح البخاري»ـك «الؽايف»يعترب الشقعة كتاب الؽؾقـل 

[946]   

قال إزدي:  .لؿ يثبت حديثف» طؾل: مقلك «قـبر» قال الذهبل يف ترجؿة

 .(1)«ما روى قؾت: قؾَّ  .كرب حتك كان ٓ يدري ما يؼقل، أو يروي :يؼال

[947]   

ما رواه البخاري، ومسؾؿ، وأحؿد مـ صريؼ إبراهقؿ طـ إسقد بـ يزيد 

فؼالت: متك أوصك إلقف؟! فؼد كـت  ،اا كان وصقًّ ذكروا طـد طائشة أن طؾقًّ »قال: 

فؾؼد اكخـث يف  ،فدطا بالطست -أو قالت: حجري- مسـدتف إلك صدري

 «.فؿتك أوصك إلقف؟! ،حجري، وما شعرت أكف مات

إٓ أن هذا  ،وهذا يبطؾ حديث مسؾؿ الؿَلئل، وكذلؽ حديث القاقدي

 .(1)ڤلقس فقف التصريح بلكف مات وهق مستـد إلك طؾل 

[948]   

ق يف محشق بإحاديث الباصؾة، والؿقضقطة، وه «تػسقر الػخر الرازي»

                                           

 (.9915( حديث: )20/610( )2)

 (.9991( حديث: )20/690( )1)

 (.9995( حديث: )698 -20/697( )1)
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 .(2)لؾغزالل!« اإلحقاء»ذلؽ مثؾ 

[949]   

طبد اهلل بـ جعػر الؿديـل متػؼ طؾك ضعػف،  «:الؿقزان»قال الذهبل يف 

ا، وقال  وقال ابـ الؿديـل: أبل ضعقػ، وقال أبق حاتؿ: مـؽر الحديث جدًّ

، وقال ابـ ِحبَّان: هق الذي اهٍ الـََّساِئل: مرتوك الحديث، وقال الجقزجاين: وَ 

الديؽ إبقض صديؼل، »ؾ طـ أبقف طـ أبل هريرة مرفقًطا: روى طـ سفق

 .(1)«وصديؼ صديؼل، وطدو طدوي

[951]   

وحؿؾف الراية متقاتر يف دواويـ  -ايعـل طؾقًّ -قصة تزويجف بػاصؿة »

 .(1)«السـة

[951]   

وإن أخرج لف مسؾؿ فػل حػظف ضعػ يسقر، وهق حسـ  «هشام بـ سعد»

 .(9)(7/21« )الػتح»ف يف ـ الحافظ ابـ حجر حديثالحديث، ولذلؽ حسَّ 

                                           

 (.9996( حديث: )20/650( )2)

 (.9952( حديث: )20/659( )1)

 (.9952( حديث: )20/659( )1)

 (.9952( حديث: )20/662( )9)
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[952]   

ف بإحاديث القاهقة، والؿـؽرة التل ٓبـ الجقزي خصَّ « القاهقات»كتاب 

فؽثقًرا ما يقرد فقف بعض الؿقضقطات  ،لؿ تبؾغ طـده دركة القضع، وهذا غالبل

 أيًضا، كؿا كبف طؾك ذلؽ الحػاظ.

 .(2)معـاه: تضعقػ لف «القاهقات»وطزو الحديث إلك 

[953]   

صحقح الـؼؾ مقثقق »قال فقف:  «الثعؾبل»خؾؽان يف ترجؿة ما ذكره ابـ 

 «.بف!

فقتقهؿ مـ ٓ طؾؿ طـده أن هذا معـاه أن كؾ ما يـؼؾف مـ إحاديث 

صحقح يف ذاتف! ولقس إمر كذلؽ، كؿا يعؾؿف طامة الؿشتغؾقـ هبذا العؾؿ 

ر يف مر يعقد إلك الـظأففذا  ،ا يف كػسف، أو ٓالشريػ، وأما كقن ما روى صحقحً 

إسـاده الذي روى الحديث بف، فنن صح فبفا، وإٓ فؿجرد روايتف إياه ٓ تؽقن 

ن كؾ أئؿة الحديث الذيـ لؿ ليف ذلؽ ش ، شلكفا لف، كؿا ٓ يخػكتصحقحً 

 ا برواية الصحقح فؼط.ويتؼقد

 .(1)!وكؿ مـ حديث رواه الثعؾبل هذا، وهق مطعقن فقف طـد العؾؿاء

                                           

 (.9957( حديث: )20/672( )2)

 (.9958( حديث: )20/671( )1)
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[954]   

 .(2)«طؾك أكف مقضقعحؾػ الحافظ الذهبل باهلل »

[955]   

 .(1)«وابـ حجر الفقتؿل الػؼقف لقس مـ أهؾ الؿعرفة بالتصحقح والتضعقػ»

[956]   

 .(1)«والؿبارك بـ فضالة، وإن كان صدوًقا ففق مدلس تدلقس التسقية»

[957]   

ولعؾ البَلء مـ ابـ َلِفقَعة، فنكف شديد اإلفراط يف التشقع، »قال ابـ طدي: 

 .(9)«لك الضعػوقد تؽؾؿ فقف إئؿة، وكسبقه إ

[958]   

يـؼؾ طـف  ،هق مـ كتب الشقعة التل ٓ يعتؿد طؾقفا طـدكا «السؼقػة»كتاب 

طبد الحسقـ الشقعل، وقد طؾؼ طؾقف السقد محؿد صادق آل بحر العؾقم بؼقلف: 

شرح هنج »ا: ابـ أبل الحديد الؿعتزلل يف هذا كثقرً  «السؼقػة»يـؼؾ طـ كتاب »
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« لسلت الضعيفتالس»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
426 

 

 .«بـ طبد العزيز الجقهري مع كسبتف ٕبل بؽر أحؿد «البَلغة

وطـ ابـ أبل الحديد الشقعل: كؼؾف طبد الحسقـ: كؿا » :$قال األلباين 

صرح بذلؽ طؼب الحديث، مع تدلقسف طؾك الؼراء وإيفامف إياهؿ أن مملػ 

 .(2)«هق مـ أهؾ السـة! «السؼقػة»

[959]   

لؿ  «.طـدها طجائب»قال البخاري:  مختؾػ فقفا. «جْسرة بـت دجاجة»

 .(1)مـ يقثؼ بتقثقؼفيقثؼفا 

[961]   

وآضطراب دلقؾ طؾك أن الراوي لؿ يضبط الحديث، ولؿ يحػظف، »

ِعقػ حتك ولق كان  ،ولذلؽ كان الحديث الؿضطرب مـ أقسام الحديث الضَّ

 .(1)«؟!ػفؿا بالؽ مـ مضعَّ  ،آضطراب مـ ثؼة

[961]   

 .(9)هشام بـ طؿار مع كقكف مـ شققخ البخاري، فؼد كان يتؾؼـ
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[962]   

قؾت: ولقس يف سـده إٓ أبق طبد الؿؾؽ بـ » «:اإلصابة»ر يف قال ابـ حج

وضعػف أبق حاتؿ،  ،وثؼف ابـ َمِعقـ، والعجؾل ،قدامة الجؿحل، وهق مختؾػ فقف

 .(2)«والـََّساِئل، وقال البخاري: يعرف ويـؽر!

[963]   

فػقف  -وإن كان مـ رجال البخاري-طبد الرحؿـ بـ طبد اهلل بـ ديـار 

هق مـ جؿؾة مـ يؽتب »بـ طدي ختؿ ترجؿتف بؼقلف فقف: حتك إن ا ،كَلم كثقر

 «.حديثف مـ الضعػاء

 .(1)«هق صدوق يخطئ»، بؾ قال فقف: «التؼريب»والحافظ كػسف لؿ يقثؼف يف 

[964]   

 «.ويف هذا اإلسـاد ضعػ...» ققل البقفؼل:

تساهؾ كبقر، فنن هذا إكؿا يؼال يف الراوي  «ضعػ»يف ققلف:  قال األَْلَباكِل:

فؿثؾف يعتضد بغقره، وطؿرو بـ حصقـ، وهق  ،الذي يف حػظف ضعػالصدوق 

أققال مجرحقف مـ  قفالعؼقؾل لقس كذلؽ، بؾ هق شديد الضعػ، كؿا يدل طؾ

َراُقْطـِل:  «.ذاهب الحديث، ولقس بشلء»فؼال أبق حاتؿ:  ،إئؿة  «.مرتوك»قال الدَّ

                                           

 (.9981( حديث: )20/716( )2)
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 .(2)قبؾ أن يطبع هذا الؿجؾد« الصحقحة»مـ  $قد حذفف الشقخ و

[965]   

كبئـل مـ أحؼ الـاس مـل  ،اهلل رسقل يا: فؼال ملسو هيلع هللا ىلصجاء رجؾ إلك الـبل »

، قال: ثؿ مـ؟ قال: ثؿ أمؽ، أمؽ بحسـ الصحبة؟ فؼال: كعؿ وأبقؽ! لتـبلن.

قال: كبئـل يا رسقل اهلل! ، قال: ثؿ مـ؟ قال: ثؿ أبقك، قال: ثؿ مـ؟ قال: ثؿ أمؽ

 «.طـ مالل... الحديث

 د مسؾؿ، وابـ أبل شقبة قضقة الصدقة.(، ولقس طـ8/1أخرجف مسؾؿ )

 وأخرجف ابـ ماجف، وأبق يعؾك.

وهذا مـ أوهام شريؽ طـدي، والصقاب رواية إسقد إن كاكت محػقضة 

 طـ طؿارة: ٕهنا لؿ ترد طـد الثؼات.

 «.فؾعفا تصحػت» (::21/43« )الػتح»قال الحافظ يف 

 فاضطرب فقف. ،الحػظوإقرب أهنا مـ شريؽ بـ طبد اهلل الؼاضل، فنكف سقئ 

ويتحرر طـدي مـ هذا التخريج أكف قد اختؾػ طؾك طؿارة بـ الؼعؼاع يف ذكر الحؾػ 

 فتػرد بذكره شريؽ، ومحؿد بـ فضقؾ طؾك حَلف يف ذلؽ طؾقفؿا... ،بإب

 ويتبقـ أن زيادة الحؾػ بإب يف هذا الحديث زيادة شاذة غقر محػقضة.
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« السلسلت الضعيفت»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
429 

 

خَلًفا لؿسؾؿ طؾك  ،بة تؾؽ الزيادةوالبخاري لؿ يذكر يف روايتف طـ قتق

 كضاهر روايتف. ومؿا ٓ شؽ فقف أن البخاري مؼدم يف حػظف وإتؼاكف طؾ

 .(2)مسؾؿ

[966]   

تبقـ لل أن مملػف مـ متعصبة الحـػقة،  «.إَْلَباكِل شذوذه وأخطاؤه»كتاب 

ولف اصَلع ٓ بلس بف طؾك كتب الحديث ورجالف، ولؿ كعرف شخصف، بؾ غؾب 

سؿ مزور ٓ حؼقؼة لف، ولذلؽ دارت الظـقن حقل بعض هذا آطؾك الظـ أن 

الؿشفقريـ بعدائفؿ الشديد لؾسـة وأهؾفا، ثؿ بدأت إخبار تتقارد أكف هق 

فنذا ثبت هذا، فنكف يمسػـل أن يحشر كػسف يف  ،الشقخ حبقب الرحؿـ إطظؿل

يظفر لل  زمرة أطداء السـة يف الققت الذي يتظاهر بخدمتفا، وتحؼقؼ كتبفا، وٓ

 واحرتام حقـؿا كـا كؾتؼل بف يف الؿؽتب اإلسَلمل ببقروت. إٓ كؾ ودٍّ  ،اشخصقًّ 

فؿا مـا  ،ا مؿا اكتؼدين فقفمطؾؼً  ءوهذا بالطبع ٓ يعـل أكف لؿ يصب يف شل

 .(1)$، كؿا قال اإلمام مالؽ ملسو هيلع هللا ىلصطؾقف إٓ الـبل  دَّ ورُ  دَّ مـ أحد إٓ رَ 

 

JI IK 

                                           

 (.9991( حديث: )20/750-752( )2)

 (.9997( حديث: )771 -20/772( )1)
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 فوائد المجلد الحادي عرش

[967]   

طؾل بـ أبل صؾحة لؿ يسؿع مـ ابـ طباس، ولؿ يره، كؿا قال الحافظ »

 .(2)«وغقره مـ الؿتؼدمقـ والؿتلخريـ

[968]   

ا يف تقثقؼف، لقس صريحً  شقخ. :«معدي بـ سؾقؿان»ققل ابـ أبل حاتؿ يف 

، «الؿقزان»بؾ هق يدل طؾك طدم الضعػ الؿطؾؼ، كؿا قال الذهبل يف مؼدمة 

ل الضعػ الؿطؾؼ ٓ يستؾزم أكف مقثؼ طـده، ، وكػْ «سانالؾ»والحافظ تبًعا لف يف 

 «.ضعقػ: »بلكف «التؼريب»ولذا جزم الحافظ يف  كؿا هق ضاهر.

 .(1)وقد شذ التِّْرمِذي فصحح حديثف

[969]   

، وهق يف «الصحقحة»كؼؾ إلك : بخطف فقق هذا الؿتـ $ب الشقخ كتَ 
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افتتح  لؿا»والحديث:  .(1967« )الصحقحة»(، و1516« )صحقح الرتغقب»

 .(2)«مؽة رن إبؾقس ركة اجتؿعت إلقف جـقده... ملسو هيلع هللا ىلص

[971]   

 .(1)طؾك ضعػ يف حػظف ،لؿ يحتج بف مسؾؿ «.بؽر بـ طقاش قأب»

[971]   

يحشر »حديث طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده مرفقًطا بؾػظ: 

 ،يغشاهؿ الذل مـ كؾ مؽان ،الؿتؽربون يقم الؼقامة أمثال الذر يف صقر الرجال

يسؼقن مـ  ،تعؾقهؿ كار إكقار، «بقلس»فـؿ يؼال لف: يساققن إلك سجـ يف ج

 «.طصارة أهؾ الـار: صقـة الخبال

وهق مخرج يف ، ، والتِّْرمِذي وحسـف«إدب الؿػرد»أخرجف البخاري يف 

 .(1)(5221« )الؿشؽاة»

[972]   

ثؼة »قال الدارقطـل:  الؿعروف بف. «الؿسـد»صاحب  الحافظ البزار

 .(9)«يخطئ كثقًرا
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[973]   

إشارة مـف إلك  «.فقف كظر: »$قال البخاري:  «.ثابت البـاين محؿد بـ»

 .(2)مرتوك ،أكف شديد الضعػ طـده

[974]   

يؼال: لف »قال الحافظ:  مختؾػ يف صحبتف. «.طبد الرحؿـ بـ طؾؼؿة»

 .(1)..««الثؼات»وذكره ابـ ِحبَّان يف  .صحبة

[975]   

وى طـف رفؼد « لفقعة بـ طؼبة» أما أبقه مـ الؿعؾقم سقء حػظ ابـ لفقعة.

قال إزدي: و «.الثؼات»ذكره ابـ ِحبَّان يف و جؿع غقر يزيد بـ أبل حبقب.

قال الحافظ ابـ و «.مجفقل الحال»قال ابـ الؼطان: و .«حديثف لقس بالؼائؿ»

 .(1)«مستقر»حجر: 

[976]   

أما  مـ صغار التابعقـ. ،كصاري اإلمام الحافظ الثؼةيحقك بـ سعقد إ

صدوق »قال الحافظ:  متفؿ بسقء الحػظ.ففق  .أخقه: سعد بـ سعقد إكصاري

                                           

 (.5021( حديث: )22/11-11( )2)

 (.5029( حديث: )22/19( )1)
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 .(2)«سقئ الحػظ

[977]   

« صػة الجـة» وهؿ الشقخ الػاضؾ طؾل رضا يف تعؾقؼف طؾك كتاب أبل كعقؿ

طؾة -سؼط مـ قؾؿف أن يرتجؿ لخالد بـ يزيد بـ أبل مالؽ  ،(1/171-171)

 اويلؾر ترجؿ أن بعد أكف إلقف الؿشار سؼطال طؾك الدالة غرائبف ومـ. -الحديث

 طـ مؽثر ولؽـف ثؼة، مػت» :الذهبل بؼقل -الرحؿـ طبد بـ سؾقؿان- طـف

 .«وهؿ ربؿا صدوق الرحؿـ: طبد بـ يزيد: وأبقه» :مباشرة طؼبف قال :«الضعػاء

 ف،فغػؾ طـ ترجؿت ،-العؾة- خالد أبق هق: هذا ويزيد :$قال األلباين 

تخريج »العراقل يف  بالتالل طـ سقء حالف، وبـاء طؾك ذلؽ حسـف، وتبع يف ذلؽو

 (:9/517)«اإلحقاء

، وهذا مـ أوهامف التل قؾده فقفا «!أخرجف[ الطرباين بنسـاد حسـ»]

 .(1)(!!!9/997« )الرتغقب»الؿعؾؼقن الثَلثة طؾك 

[978]   

وهق صدوق يف حديثف لقـ، كؿا يف ، طبد اهلل بـ محؿد بـ طؼقؾ

 .(1)«التؼريب»
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[979]   

 «.ـ، وألفؿف رشدها فؼفف يف الديإذا أراد اهلل بعبد خقرً »

 أحؿد بـ محؿد بـ أيقب، وهق آفتف. إٓ ،أخرجف البزار، ورجالف مقثؼقن

 «.روى طـ أبل بؽر بـ طقاش أحاديث مـؽرة: »قال أبق حاتؿ

 «.حدث طـ أبل بؽر بـ طقاش بالؿـاكقر: »ابـ طدي قال

ن الحديث هبذه الزيادة مـؽرة، وأما بدوهنا ففق صحقح إو قال األَْلَباكِل:

 .(2)، وغقرهؿا«الصحقحقـ»يف  ڤء طـ جؿع مـ الصحابة مـفؿ معاوية جا

[981]   

 ولفذا قال تعالك: )اإلمام(: هق كتاب إطؿال.ـالؿراد هـا ب :«فائدة»

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿

أي: مـ فرحتف وسروره بؿا فقف مـ العؿؾ الصالح  .[72]اإلسراء:  ﴾ھ

 «.يؼرأه، ويحب قراءتف

خَلًفا ٓبـ جرير، فنكف قال بعد أن ذكر هذا ، قرورجحف الحافظ ابـ كث

وإولك ققل مـ قال: معـك ذلؽ: يقم كدطق كؾ أكاس بنمامفؿ »الؼقل وغقره: 

الذي كاكقا يؼتدون بف، ويلتؿقن بف يف الدكقا: ٕن إغؾب مـ استعؿال العرب 
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 «.)اإلمام( فقؿا ائتؿ واقتدي بف

 شرف ٕصحاب الحديث: وقال بعض السؾػ: هذا أكرب» قال ابـ كثقر:

 .(2)«ملسو هيلع هللا ىلصٕن إمامفؿ الـبل 

[981]   

أكف يعـل أن يف «: ورجالف مقثؼقن»ومـ طادة الَفْقَثِؿل إذا قال يف إسـاد ما: 

فؾعؾف اختؾط طؾقف  ،ا ٓ يعتد بف، وهذا لؿ يقثؼف أحدا ضعقػً رواتف مـ وثؼ تقثقؼً 

، وابـ َمِعقـ، بلبل الؿؼدام الؽقيف الحداد، فنكف مـ صبؼة هذا، وقد وثؼف أحؿد

 .(1)وضعػف الدارقطـل ،وغقرهؿا

[982]   

ٓ يخرج الرجَلن يضربان الغائط كاشػقـ طـ طقرهتؿا يتحدثان، فنن اهلل »

 «.ضعقػ اإلسـاد» «.يؿؼت طؾك ذلؽ

 أخرجف أبق داود، والـََّساِئل، وابـ ماجف، والحاكؿ، والبقفؼل.

 ا، ثؿ صححف يف بحث ققؿ لف يفقديؿً  $وهذا هق حؽؿ الشقخ 
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 .(2)(255)رقؿ « صحقح الرتغقب»(، وأورده يف 1210)رقؿ « الصحقحة»

[983]   

طؽرمة بـ طؿار العجؾل القؿامل ٓ يـزل حديثف طـ رتبة الحسـ يف غقر »

 «.روايتف طـ يحقك بـ أبل كثقر

صدوق يغؾط، ويف روايتف طـ يحقك بـ أبل » :«التؼريب»يف  قال الحافظ

 .(1)«كثقر اضطراب، ولؿ يؽـ لف كتاب

[984]   

: فؼد تؽؾؿ فقف -«الصحقحقـ»وإن كان مـ رجال -وخالد بـ مخؾد 

جؿاطة، وساق لف ابـ طدي طشرة أحاديث استـؽرها، وقد ساق بعضفا الذهبل 

 ، وقال الذهبل فقف:«صحقحف»: أحدها مؿا أخرجف البخاري يف «الؿقزان»يف 

 «.لعددتف يف مـؽرات خالد بـ مخؾد...« الجامع الصحقح»ولقٓ َهْقَبُة » 

وأرى أكا أن هذا الحديث مـ مـؽراتف: فنن الحديث » :$قال األلباين 

. »..وغقرهؿا مـ صرق طـ حؿران بف كحقه، ولقس فقف ققلف: « الصحقحقـ»يف 

 «.وما تلخر
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«... الخصال الؿؽػرة»... وقد أشار إلك ما ذكرت الحافظ ابـ حجر يف 

 (:25-29فؼال )ص 

 .(2)«..«وما تلخر»قس فقف: ، لؽـ ل«الصحقحقـ»وأصؾ الحديث يف »

[985]   

ع قوالؿعروف يف أحاديث الجؾقس بعد صَلة الغداة، والصَلة بعد صؾ

مـ صؾك الػجر... خرج »فؼقلف يف الحديث:  ،أن لف أجر حجة وطؿرة ،الشؿس

 .(1)مـؽر طـدي، واهلل أطؾؿ «مـ ذكقبف...

[986]   

 هق مـ شققخ التِّْرمِذي، طبد الرحؿـ بـ إسقد بـ ملمقل القراق.

مع أكف لؿ يحؽ تقثقؼف ، بلكف ثؼة« التؼريب»جزم الحافظ يف  والـََّساِئل، وغقرهؿا.

 .(1)طـ أحد!!« التفذيب»يف 

[987]   

 «.؟!أما يخشك الذي يرفع رأسف قبؾ اإلمام أن يحقل اهلل رأسف رأس كؾب»

 .«ضعقػ شاذ هبذا الؾػظ»

                                           

 (.5016( حديث: )22/61( )2)

 (./م6154( حديث: )22/79( )1)
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 «.إوسط»، والطرباين يف «صحقحف»أخرجف ابـ ِحبَّان يف 

 فقثؼف ابـ َمِعقـ، وأبق داود. ،ـ مقسرة مختؾػ فقفومحؿد ب

فرووه  -كشعبة، والحؿاديـ، وغقرهؿ-وقد خالػف جؿع مـ الثؼات 

 أخرجف الشقخان، وغقرهؿا.، «... رأس حؿار: »بؾػظ

فقف محؿد بـ  لخطأ ،شاذ، أو مـؽر «رأس كؾب» :هذا هق الؿحػقظ، ولػظ

 مقسرة.

ما يممـ أحدكؿ إذا » :ڤ وقد صح الحديث مقققًفا طؾك ابـ مسعقد

أخرجف طبد  .«سف رأس كؾب؟!رأ رفع رأسف يف الصَلة قبؾ اإلمام أن يعقد

 .«الؽبقر»، والطرباين يف «الؿصـػ»الرزاق يف 

 وهذا إسـاد صحقح طؾك شرط مسؾؿ.

إكف مـؼطع: فنن تؿقًؿا هذا لؿ يدرك ابـ مسعقد: بقـ  ثؿ استدركت فؼؾت:

هذا الحديث الؿقققف هق أصؾ هذا الحديث وفاتقفؿا كحق سبعقـ سـة، فؾعؾ 

الؿرفقع، اختؾط طؾك بعض رواتف الضعػاء، فتقهؿ أن الؿرفقع لػظف لػظ هذا 

 مرفقًطا بؾػظ: ملسو هيلع هللا ىلص تقهًؿا، وإكؿا الؿحػقظ طـف ملسو هيلع هللا ىلصالؿقققف، فرفعف إلك الـبل 

 .(2)(1179، كؿا تؼدم، وهق رواية ٓبـ حبان )«رأس الحؿار»... 

                                           

 (.5099( حديث: )22/89( )2)
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[988]   

 .(2)افقف إشعار مـف بلن تقثقؼ مـ وثؼفؿ لقس ققيًّ  «مقثؼقن »... ققل الَفْقَثِؿل:

[989]   

ا يف التقثقؼ مع لقس صريحً  «رواياتف ٓ بلس هبا» ققل مسؾؿة يف الراوي:

 .(1)تصريح غقره بتضعقػف

[991]   

قال و .«يػتعؾ الحديث»قال أبق حاتؿ: . يحقك بـ طؼبة بـ أبل العقزار

وشذ أبق طؾل بـ السؽـ  .وضعػف سائر إئؿة .«مـؽر الحديث»البخاري: 

 .(1)«صالح الحديث!»فؼال: 

[991]   

وقد أشار إلك تضعقػ أبل حـقػة الحافظ الَفْقَثِؿل بؼقلف طؼب حديث رواه 

 «.ػ يف الحديثعِّ ـ ُض وفقف مَ » :«الؽبقر»الطرباين يف 

كف لؿ يتجرأ طؾك اإلفصاح باسؿف اتؼاء مـف لشر متعصبة الحـػقة يف لوك

                                           

 (.5059( حديث: )22/95( )2)

 (.5059( حديث: )22/95( )1)

 (.5058( حديث: )22/99( )1)
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 .(2)لتعصب وأهؾف!!كػاكا اهلل شر ا ،زماكف

[992]   

ترجؿف ابـ أبل حاتؿ  ،كافع بـ ثابت هق حػقد طبد اهلل بـ الزبقر

مات »، وقال: ( برواية آخريـ طـف، ولؿ يذكر فقف جرًحا وٓ تعديًَل 9/2/957)

 «.يف الؿديـة سـة خؿس وخؿسقـ ومئة، وهق ابـ ثَلث وسبعقـ

بد اهلل بـ الزبقر، طؾقف فؾؿ يدرك جده طو ،(81فلفاد أن وٓدتف كاكت سـة )

 .(1)ففق مـؼطع ،فنكف مات قبؾف بثؿان سـقـ

[993]   

رواه الطرباين، وفقف لقث بـ (: »1/159« )مجؿع الزوائد»قال الَفْقَثِؿل يف 

 «.أبل سؾقؿ، وفقف كَلم، وهق ثؼة مدلس!

ا مـ ووصػف إياه بلكف ثؼة مدلس وهؿ ضاهر مزدوج، فنن أحدً  قال األَْلَباكِل:

 طؾك طؾقف أكف ثؼة، وٓ وصػف أحد بالتدلقس، بؾ هق مجؿعإئؿة لؿ يطؾؼ 

 «.ٓ بلس بف»لقٓ ما روى أبق داود قال: سللت يحقك طـ لقث فؼال:  ،تضعقػف

 :وهق مخالػ لؿا رواه غقره طـ ابـ َمِعقـ مـ التضعقػ، وهق الؿعتؿد

                                           

 (.5060( حديث: )22/201( )2)

 (.5062ث: )( حدي22/209( )1)
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 .(2)لؿقافؼتف لسائر أققال إئؿة الؿضعػة لف

[994]   

 .«أكظر معسًرا، أو ترك لغارم ،ٓ ضؾ إٓ ضؾف ا يف ضؾف يقمأضؾ اهلل طبدً »

ا»  «.ضعقػ جدًّ

 .(2/71« )زوائد الؿسـد»أخرجف طبد اهلل بـ أحؿد يف 

قال البخاري: لؿ يصح »قال الذهبل:  .: محجـ مقلك طثؿانوآفتف

 ، وهـاك طؾؾ أخرى.«حديثف

 .«ةمرتوك، واهتؿف أبق ُزْرطَ »قال الحافظ:  وفقف العباس بـ الػضؾ إكباري.

لؿ يسؿع مـف أبل، وهناين أن »وكحقه ققل أحؿد فقؿا رواه ابـف طـف قال: 

 «.أكتب طـ رجؾ طـف

فالعجب لعبد اهلل أن يخرج » قال الشقخ أحؿد شاكر رحؿف الل تعالك:

 «.!بعد هنل أبقف «الؿسـد»حديثف يف زيادات 

 .«لعؾف كسل!» قال األَْلَباكِل:

 .(1): رحؿ اهلل أئؿتـاقؾت

                                           

 (.5069( حديث: )22/206-207( )2)

 (.5077( حديث: )22/219-215( )1)
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[995]   

ذهب ا»( طؾك حديث: 1/925« )الػتح»ؽت الحافظ ابـ حجر يف وقد س

 .«بضعػائـا وكسائـا فؾقصؾقا الصبح بؿـك، ولقرمقا جؿرة العؼبة.. قالف لؾعباس..

فدل هذا  ،عػ الظاهرضمع ما فقف مـ ال «معاين أثار»أخرجف الطحاوي يف 

 يبادر إلك الؼقل وأمثالف طؾك أكف ٓ يـبغل أن يـظر إلك ما سؽت طـف فقف بتحػظ، وٓ

 فتلمؾ!!! ،ففق حسـ «الػتح»بتحسقـف، كؿا اشتفر طـف أن ما سؽت طؾقف يف 

الؿحػقظ طـ ابـ طباس مـ  أن :الحديثقـومؿا يدل طؾك كؽارة هذيـ 

ٓ ترمقا جؿرة العؼبة حتك »قال لغؾؿان طبد الؿطؾب:  ملسو هيلع هللا ىلصصرق طـف: أن الـبل 

« اإلرواء»ظ، كؿا يف وهق حديث صحقح، وقد حسـف الحاف «.تطؾع الشؿس

(2076)(2). 

[996]   

طؿرو بـ تؿقؿ يؼال لف: «: »صحقحف»قال ابـ خزيؿة يف  «.طؿرو بـ تؿقؿ»

 «.التعجقؾ»، وكذا يف «زماكة»: «تاريخ البخاري»ويف  «.مقلك بـل رماكة مدين

 «.مقلك بـك مازن(: »1/2/111وقال ابـ أبل حاتؿ )

 ظ.، وإلقف جـح الحاف«التاريخ»ما يف  :والصقاب

                                           

 (.5078( حديث: )22/216-217( )2)
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وكؼؾ الحافظ طـ  «.يف حديثف كظر» كؼؾ الذهبل طـ البخاري أكف قال:

 .(2)«الثؼات!»وابـ ِحبَّان ذكره يف  «.فقف كظر»البخاري أكف قال: 

[997]   

ا غػر لف ما تؼدم مـ ذكبف، ومـ قام لقؾة ا واحتسابً مـ قام رمضان إيؿاكً »

 .«ا غػر لف ما تؼدم مـ ذكبف، وما تلخرا واحتسابً الؼدر إيؿاكً 

 .«وما تلخر» :)شاذ( بزيادة

 ،رجال الشقخقـ ،وإسـاد رجالف كؾفؿ ثؼات «.الؽربى»أخرجف الـََّسائِل يف 

غقر محؿد بـ طبد اهلل بـ يزيد الؼرشل العدوي الؿؼرئ الؿؽل، وهق ثؼة بَل 

 سباب التالقة: ت بشذوذه لألؿخَلف، وحؽ

ؿشفقريـ مخالػة ابـ يزيد لؽؾ مـ روى الحديث مـ الثؼات الحػاظ ال

 وهؿ:  ،طـ سػقان بـ طققـة

 اإلمام أحؿد. -

 اإلمام الشافعل. -

 اإلمام الحؿقدي. -

 الحافظ ابـ الؿديـل. -

                                           

 (.5081( حديث: )22/211( )2)
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 اإلمام مخؾد بـ خالد. -

 الحافظ طؿرو بـ طؾل الػَلس. -

 اإلمام إسحاق بـ راهقيف. -

 الحافظ قتقبة بـ سعقد. -

ا، فَل جرم ا وحػظً ا، وأققى ضبطً والذيـ لؿ يذكروها طـ سػقان أكثر طددً 

ففذا ، «الصحقح»أن أطرض طـ إخراجفا الشقخان، وغقرهؿا مؿـ ألػ يف 

 .ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل فضًَل  ،وحده يؽػل لعدم اصؿئـان الـػس لثبقهتا طـ سػقان

فؾؿ يلت أحد  ،ولؼد تابع سػقان جؿاطة مـ الثؼات يف روايتف طـ الزهري

 وهؿ. ،مـفؿ هبذه الزيادة

 شفاب بدون الزيادة.اإلمام مالؽ طـ ابـ  -

 معؿر بـ راشد طـ الزهري بدون الزيادة. -

 طؼقؾ بـ خالد إيؾل طـ ابـ شفاب بدون الزيادة. -

 دون الزيادة.بيقكس إيؾل طـ ابـ شفاب  -

 دون الزيادة.بصالح بـ كقسان طـ ابـ شفاب  -

 دون الزيادة.بإوزاطل طـ الزهري  -

 الزيادة. دونبشعقب بـ أبل حؿزة طـ الزهري  -

 دون الزيادة.بابـ أبل ذئب طـ الزهري  -
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ن تبعف طؾقف الحافظ إو-ومـف تعؾؿ أن تحسقـ الؿـذري إلسـاده  الخالصة:

كؾ ذلؽ ، «الػتح»(، وسؽت طؾقف الحافظ يف 9/260« )التؼريب»العراقل يف 

لقس بحسـ: ٕهنؿ كظروا إلك اإلسـاد كظرة مجردة طـ الـظر إلك إساكقد 

 ا.ٓسقَّؿا ما كان مـفا خػقًّ  ،تل هبا يؿؽـ الؽشػ طـ العؾؾإخرى ال

 .(2): رحؿ اهلل اإلمام إَْلَباكِل رحؿة واسعة، وأسؽـف فسقح جـاتفقؾت

[998]   

وإن كان مـ رجال مسؾؿ، فنكف لؿ يحتج بف،  «شريؽ بـ طبد اهلل الؼاضل»

 يف آخر ترجؿتف يف $وإكؿا روى لف متابعة، كؿا كص طؾقف الحافظ الذهبل 

، ولخص أققالفؿ الحافظ «الرتغقب»، ومـ قبؾف الحافظ الؿـذري يف «الؿقزان»

 .(1)«تغقر مـذ ولل الؼضاء بالؽقفة ،صدوق يخطئ كثقًرا»ابـ حجر بؼقلف: 

[999]   

 اثـان: «الفقثؿ بـ حبقب»

ما راح مسؾؿ يف سبقؾ اهلل »الفقثؿ بـ حبقب الؿذكقر يف إسـاد حديث: 

، وهق ثؼة مـ أتباع التابعقـ، وهق غقر )الفقثؿ بـ هق الصقريف الؽقيف« مجاهًدا...

ل، وهق وهذا متلخر طـ إ ،حبقب( الذي اهتؿف الذهبل بخرب باصؾ يف الؿفدي

، ثؿ «التؼريب»تبًعا ٕصؾف، ويف « التفذيب»ز بقـفؿا الحافظ يف مرتوك، وقد مقَّ 

                                           

 (.5081( حديث: )22/219-215( )2)

 (.5089( حديث: )22/255( )1)
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 .(2)«تقسقر آكتػاع»، كؿا بقـتف يف «الؾسان»كسل فجعؾفؿا واحًدا يف 

[1111]   

 «.ثؼة مـ كبار تابعل أهؾ الشام الؼدماء»قال أبق حاتؿ:  «.جبقر بـ كػقر»

طبد اهلل، وصحح حديثف طؾك شرط  قولقس لف صحبة، كؿا تقهؿ الحاكؿ أب

 «.مرسؾ»ورده الذهبل بؼقلف:  ،الشقخقـ

، وروى طـف، وطـ أبل بؽر ملسو هيلع هللا ىلصولعؾ السبب أكف أدرك زمان الـبل 

 .(1)والصحبة ٕبقف «.التفذيب» ، كؿا يفالصديؼ، ولؽـ مرسًَل 

[1111]   

، وغقره «الؿقزان»هق الؾخؿل القاسطل الؿرتجؿ يف  «محؿد بـ الحجاج»

اب خبقث ِعقػة»وضع حديث الفريسة، وهق يف  ،بلكف كذَّ (، وٓ 690)برقؿ « الضَّ

اب، وكقكف واسطقًّ  ا، أدري كقػ خػل حالف طؾك الذهبل مع شفرة هذا الؽذَّ

 .(1)سطققن؟!وشقخف ومـ دوكف كؾفؿ وا

[1112]   

لؽـفؿ ضعػقه يف روايتف طـ  ،ثؼة مـ رجال الشقخقـ ،سػقان بـ حسقـ»

                                           

 (.5095( حديث: )22/269( )2)

 (.5099( حديث: )22/272( )1)
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 .(2)«الزهري، ولذلؽ لؿ يخرجا لف طـف شقًئا

[1113]   

 «.ضعقػ» «.مـ صاف بالبقت خؿسقـ مرة خرج مـ ذكقبف كققم ولدتف أمف»

، حديث غريب: »-امضعػً -قال التِّْرمِذي  .(2/269أخرجف التِّْرمِذي )

طـ هذا الحديث؟ فؼال: إكؿا يروى هذا طـ  -: البخاريـليع-ا سللت محؿدً 

 «.ابـ طباس ققلف

طـ الؿحب الطربي أن الحديث  «العجالة»حؽك الـاجل يف  قال األَْلَباكِل:

 .(1)فؾؿ أطثر طؾقف، واهلل أطؾؿ، «خؿسقـ أسبقًطا»رواه الطرباين بؾػظ: 

[1114]   

 فقؿا رواه طـف العبادلة.إٓ  ،الؿشفقر ضعػ ابـ َلِفقَعة، فنكف سقئ الحػظ

واحتجاج الشقخ أحؿد شاكر بف مطؾًؼا مؿا ٓ وجف لف طـدي، بؾ مخالػ 

 .(1)كابـ حجر، وغقره ،لؿا طؾقف إئؿة الـؼاد مـ قبؾـا

[1115]   

مختؾػ يف صحبتف، وقد أخرج حديثف أبق داود يف  «حازم إكصاري قأب»
                                           

 (.5202( حديث: )22/275( )2)

 (.5201( حديث: )22/275( )1)

 (.5208( حديث: )22/286( )1)
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 .(2)كلكف يشقر إلك أكف لؿ تثبت طـده صحبتف، «الؿراسقؾ»

[1116]   

كذبف العؼقؾل، وابـ  «.بق الصؾت الفروي هق طبد السَلم بـ صالحأ

، وهق يف «أكا مديـة العؾؿ، وطؾل باهبا»: مـفا ،صاهر، واهتؿ بقضع أحاديث

ِعقػة»  وأققال ابـ َمِعقـ متـاقضة حقلف. .(1955برقؿ )« الضَّ

تليقد الحؼقؼة » وهق مـ رجال ابـ ماجف، كؿا ذكر السققصل يف رسالتف

 .(1)صة الظاهريةق( مخط1/2)ق« عؾقةال

[1117]   

 ثعؾبة بـ يزيد اثـان: 

اين حؽقؿ الحؿراوي، وهق غقر )ثعؾبة بـ يزيد الحؿَّ  قثعؾبة بـ يزيد أب

الؽقيف( الذي روى طـ طؾل، وطـف حبقب بـ أبل ثابت، وجؿع، وهق مـ رجال 

 ، فؼد فرق بقـفؿا: البخاري، وابـ أبل حاتؿ، وابـ ِحبَّان.«التفذيب»

لحؿراوي دون الحؿاين يف الشفرة، ولؿ أر مـ وثؼف غقر ابـ ِحبَّان وا

 .(1)ففق مجفقل الحال طـدي -مع تابعقف-روى طـف ثؼتان  ،(9/99)
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[1118]   

لف الؿؾؽ، ولف الحؿد، وهق  ،مـ قال: ٓ إلف إٓ اهلل، وحده ٓ شريؽ لف»

 «.كـ لف كعدل طتؼ طشر رقاب، أو رقبة -طشر مرات-طؾك كؾ شلء قدير 

 ،وهق إسـاد صحقح طؾك شرط مسؾؿ .(5/928أخرجف أحؿد ). «ذشا»

 لقٓ الشؽ الذي يف آخره.

كان كؿـ أطتؼ »... والصحقح الؿحػقظ يف هذا الحديث إكؿا هق بؾػظ: 

 البخاري، ومسؾؿ، وأحؿد، وغقرهؿ.أخرجف «. أربعة أكػس مـ ولد إسؿاطقؾ

باإلفراد  «قبةر»وأما ذكر: : ( بؼقلف22/271« )الػتح»وأطؾف الحافظ يف 

 «.أربعة»يف حديث أبل أيقب فشاذ، والؿحػقظ: 

يف حديث آخر ٕبل « طشر رقاب»وإكؿا يصح طـدي الرواية إخقرة: 

 .(2)(1561« )الصحقحة»ا بالصباح والؿساء، وهق يف مؼقدً  ،ڤأيقب 

[1119]   

مـ رجال البخاري لؽـ فقف كَلم مـ قبؾ حػظف، وقد  «الحسـ بـ ذكقان»

 .(1)«صدوق يخطئ»حافظ بؼقلف: أشار إلك ذلؽ ال

[1111]  

« جزء مسائؾ أبل جعػر محؿد بـ طثؿان بـ أبل شقبة شققخف»قرأت يف 
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سؿعت أبل يؼقل: »( مخطقط بخط الحافظ ابـ طساكر، وروايتف: 1/2)ق 

ذكرت ٕبل كعقؿ )يعـل: الػضؾ بـ دكقـ( طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ طبقد اهلل 

 .(2)«ا بعد قرنقارثقن الضعػ قركً كان همٓء أهؾ بقت يت»فؼال:  ،العرزمل

[1111]   

يطؾؼ ابـ طبد الرب أحقاًكا طؾك الحديث حسـًا، كؿا يف حديث يف 

 فذكر حديًثا حسـًا يف فضؾ الذكر.، (9/2726« )آستقعاب»

ٓ إسـاًدا، ولف مثؾ هذا غقر  ،إكؿا يعـل حسـًا يف الؿعـك فقف قال األَْلَباكِل:

 .(1)قؾقؾ مـ إمثؾة

[1112]   

 صحقح بؾػظ: لؽـ الحديث

 «.ف وبقـ دخقل الجـة إٓ الؿقتـلؿ يحؾ بق»... 

(. فَل تغرت ببعض مـ يصرح 971« )الصحقحة»وقد تؼدم تخريجف يف 

بضعػف مـ الؿعاصريـ، وٓ بالشقخ الغؿاري الذي أورد حديث الرتجؿة يف 

(: فنكف مؼؾد متجؿفد! بؾ ويزطؿ 1868)رقؿ « الؽـز الثؿقـ»كتابف الذي أسؿاه 
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 .(2)جدد الؼرن الرابع طشر!أكف م

[1113]   

: «إبراهقؿ بـ طبد اهلل الؿصقصل» يف ترجؿة «الضعػاء»قال ابـ ِحبَّان يف 

 .(1)«ي الحديث، ويسرقف...يسقِّ »

ومعـك تسقية الحديث: أكف »طؼب ققل ابـ ِحبَّان:  -قال الحافظ  :)فائدة(

 .(1)«يحذف مـ اإلسـاد مـ فقف مؼال، وهذا يطؾؼ طؾقف تدلقس التسقية

[1114]   

حتك يراجع ] «مـ ترك صَلة متعؿًدا أحبط اهلل طؿؾف، وبرئت مـف ذمة اهلل»

 [«.هلل تقبة

ا هبذا التؿام»  آفتف: طؿرو بـ طبد الغػار.. «ضعقػ جدًّ

 «.قال أبق حاتؿ: مرتوك الحديث..: »قال الذهبل

وإكؿا أخرجت الحديث هـا: مـ أجؾ الزيادة التل يف » :$قال األلباين 

 آخره:

، وإٓ: ففق بدوهنا صحقح: لف شقاهد كثقرة، «يراجع هلل تقبةحتك »
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 .(2)«(1016« )اإلرواء»خرجت بعضفا يف 

[1115]   

قال (: »2/1/82قال ابـ أبل حاتؿ: ) «.الحارث بـ طبقد أبق قدامة»

 :ا، وقال أحؿدطبد الرحؿـ بـ مفدي: كان مـ شققخـا، وما رأيت إٓ خقًر 

الحديث، وقال أبل: يؽتب  مضطرب الحديث، وقال ابـ َمِعقـ: ضعقػ

 «.حديثف، وٓ يحتج بف

 (:2/335« )الضعػاء»وقال ابـ حبان يف 

كان شقًخا صالًحا مؿـ كثر وهؿف، حتك خرج طـ جؿؾة مـ يحتج هبؿ »

 «.إذا اكػردوا

 ، وقال:«التفذيب»وضعػف آخرون، سؿاهؿ يف  :$األلباين  قال

 «.استشفد بف البخاري متابعًة يف مقضعقـ»

ا بف، أم مؼروًكا ج لف محتجًّ أكف مـ رجال مسؾؿ! فَل أدري أخرَّ  ورمز لف

 بغقره؟

حػظف. وقد أشار إلك  ءقا ما كان: فالرجؾ لقس يف مقضع الحجة: لُس وأيًّ 

 «:التؼريب»ذلؽ الحافظ بؼقلف يف 

 .(1)«ئصدوق يخط»
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[1116]   

مـ جاءه أجؾف وهق يطؾب »يف إسـاد حديث:  «محؿد بـ الجعد»

ا بف يف اإلسـاد، وهق غقر محؿد بـ ، كؿا جاء مصرًح هق الؼرشل« العؾؿ...

 هق الفذلل البصري. ،الجعد الذي يسؿك حؿاًدا

هق شقخ بصري »( طـ أبقف: 1/1/111: قال فقف ابـ أبل حاتؿ )واألول

 «.مرتوك :قال إزدي»، وقال: «الؿقزان»، وأورده الذهبل يف «لقس بؿشفقر

لضعػ، وهق مـ رجال وأما حؿاد بـ الجعد ففق معروف، ولؽـ با

 .(2)«التفذيب»

[1117]   

صدوق كثقر الخطل، وحديثف طـ ططاء »قال الحافظ:  «.مطر القراق»

ولذلؽ لؿ يحتج بف الشقخان، وإكؿا أخرج لف البخاري تعؾقًؼا، ومسؾؿ  «.ضعقػ

 .(1)مؼروًكا

[1118]   

هق الذي وضع حديث  ،فقف كظر»قال السؾقؿاين:  «.طؿران بـ طبد الرحقؿ»

 .(1)«الؽ رحؿفؿا اهلل تعالكأبل حـقػة طـ م
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[1119]   

جت حديثقـ آخريـ يف إصقط تحت وقد كـت خرَّ » :$قال األلباين 

طـ الحافظ الذهبل أكف ٓ يصح فقف شلء، أحدهؿا  (، وذكرُت 866الحديث )

مـ حديث ابـ مسعقد مـ صريؼ مـؼطعة، وذكرت بلين وجدتف مـ صريؼ 

ن هذا الحديث: أكف صح مقصقلة، ففل هذه. وبقـت هـاك أكف مؿا يمكد بطَل

 .(2)«تػسقر الؿؼام الؿحؿقد بالشػاطة العظؿك، فراجعف

[1121]   

 :$قال األلباين 

اد درى إذا كان القلقد بـ طبَّ وإسؿاطقؾ بـ طقاش ثؼة يف الشامققـ، وٓ يُ 

 :-(1/191وتبعف الفقثؿل )-( 1/211مـفؿ أم ٓ؟! وقال الؿـذري )

 «!ت: إٓ أن القلقد بـ طباد مجفقل، ورواتف ثؼا«إوسط»رواه الطرباين يف »

 قؾت: ويف إصالق التقثقؼ كظر مـ وجفقـ:

 : ما سبؼت اإلشارة إلقف يف ابـ طقاش.األول

: أن شقخ الطرباين لؿ أجد مـ وثؼف: بؾ الظاهر أكف مـ شققخف واآلخر

، ولؿ يرتجؿ لف ابـ «الؿعجؿ الصغقر»خرج لف يف الؿؼؾقـ الؿجفقلقـ: فنكف لؿ يُ 
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 .(2).واهلل أطؾؿ«. تاريخ دمشؼ»طساكر يف 

[1121]   

لؽـ لقس فقفا: أكف  ،طؾؿ أن يف فضؾ الحجر إسقد أحاديث صحقحةاو»

، ومـ أجؾ ذلؽ خرجتف «أشفدوا هذا الحجر خقًرا»وٓ ققلف:  ،شافع مشػع

 .(1)«هـا

[1122]   

يعـل طـد الؿتابعة، وإٓ ففق لقـ الحديث  «مؼبقل» ققل الحافظ ابـ حجر:

 .(1)«الؿؼدمة»ؾقف يف إذا تػرد، كؿا كبف ط

[1123]   

 ثـان: ا «إبراهقؿ بـ سعقد»

 : الذي ضعػف الذهبل، وهق مدين متؼدم الطبؼة.أحدهؿا

: إبراهقؿ بـ سعقد الجقهري البغدادي، وهق شقخ ابـ أبل الدكقا، واآلخر

 ا.وهق ثؼة مـ شققخ مسؾؿ، وذكروه يف شققخ ابـ أبل الدكقا أيًض 

 «.مـ العاشرة» وقال الحافظ فقف:
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 .(2)«مـ السابعة» ال يف األول:وق

[1124]   

الشقخ أحؿد شاكر أطرض طـ كَلم الطاطـققـ يف اإلمام محؿد بـ 

، وذلؽ «الجرح الؿػسر مؼدم طؾك التعديؾ»إسحاق، وطدم اطتداده بؼاطدة: 

 .(1)بسبب أخطائف وإن قؾت، وتدلقسف الذي رماه بف اإلمام أحؿد، وغقره

[1125]   

« أخربين»ا، ققؾ لف: فنذا قال: جدًّ هق كثقر التدلقس » مام أحؿد:قال اإل

ى طـف وَ ويخالػ. فؼقؾ لف: أرَ « أخربين»: ففق ثؼة؟ قال: هق يؼقل: «حدثـل»و

 «.يحقك بـ سعقد؟ قال: ٓ

ه واإلطراض طـف، ولذلؽ كان رُ دْ ر ٓ يجقز هَ هذا جرح مػسَّ  قال األَْلَباكِل:

 .(1)ف!!فتـب :مـ الؿؼرر طـد الؿتلخريـ أن حديثف حسـ بشرط التحديث

[1126]   

 -ويف رواية: بـاحقتفا-يـضح بجاكبفا  ،ا يؼال لفا: طؿانإين ٕطؾؿ أرًض »

 «.ضعقػ» «.الحجة مـفا أفضؾ مـ حجتقـ مـ غقرها ،البحر
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رجالف كؾفؿ ثؼات غقر الحسـ بـ هادية، وقد أورده  ،أخرجف أحؿد

 «.قال ابـ أبل حاتؿ طـ أبقف: ٓ أطرفف»وقال: « لسان الؿقزان»الحافظ يف 

: «الؿسـد»العَلمة الشقخ أحؿد شاكر يف تعؾقؼف طؾك هذا الحديث مـ  أما ققلو

كف جرى طؾك آطتداد بتقثقؼ ابـ ِحبَّان، وقد طرف ٕ :فغقر صحقح! «إسـاده صحقح»

أن »طـد العؾؿاء أن تقثقؼ ابـ ِحبَّان مجروح: ٕكف بـاه طؾك قاطدة لف وحده، وهل: 

 .(2)!!«ثؼة طـده قفف ،الرجؾ إذا روى طـف ثؼة، ولؿ يعرف طـف جرح

[1127]   

ؼة، أن الرجؾ إذا روى طـف ث»ٓبـ ِحبَّان بـاه طؾك قاطدة: « الثؼات»وكتاب 

 !!«ولؿ يعرف طـف جرح ففق ثؼة طـده

إكؿا أورده ابـ ِحبَّان فقف  ،ولذا تجد فقف كثقًرا مـ الؿجاهقؾ طـد الجؿفقر

 لرواية ثؼة طـده تجده يقثؼف.

دري أٓ  ،روى طـف مفدي بـ مقؿقن» ومـ العجائب أكف يؼقل يف بعضفؿ:

 .(1)وٓ ابـ مـ هق؟! ؟مـ هق

[1128]   

كثقر مـ الخطقئات يف تصحقح أحاديث مـ  وقد وقع الشقخ أحؿد شاكر يف»
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ؼف الحافظ وغقره: بسبب تؼؾقده ٓبـ حبان يف هذه الؼاطدة الباصؾة: كؿا حؼَّ « الؿسـد»

بف يف  إقـاطف بالرجقع طـ ذلؽ حقـ اجتؿعُت  يف الؿؼدمة الؿشار إلقفا، وقد حاولُت 

اء فريضة الحج بعد أد -طؾك ساكـفا أفضؾ الصَلة وأتؿ التسؾقؿ-« بةالؿديـة الطقِّ »

، وأوردت لف خَلصة كَلم الحافظ، والؿثال الذي كؼؾتف طـف آكًػا، فؾؿ (2168)سـة 

ذلؽ، وصرح بلكف ٓ يـظر إلك كؼؾف طـ ابـ حبان بعقـ آطتبار: ٕكف وقػ طؾك  يعتدَّ 

خطقئات لف فقؿا يـؼؾف طـ بعض إئؿة، فلردت التبسط معف يف الؿقضقع: فرأيتف 

فَل أدري أهق مـ صبعف: أم هق أمر طارض لف لؿرضف: فنكف كان يضقؼ صدره بذلؽ، 

طـ الؽَلم معف يف هذه الؿسللة: ويف كػسل  مَلزًما فراشف يف الػـدق؟! فلمسؽُت 

 .(2)«ة آستػادة مـ مثؾ هذا الػاضؾ!حسرات مـ قؾَّ 

[1129]   

هبا حل مـ  ،يـضح بـاحقتفا البحر ،طؿان :ا يؼال لفاإين ٕطؾؿ أرًض »

 «.ضعقػ» «.اهؿ رسقلل ما رمقه بسفؿ وٓ حجرلق أت ،العرب

، وأبق يعؾك، والضقاء الؿؼدسل، «مسـده»أخرجف أحؿد، والحارث يف 

 «.الضعػاء»والعؼقؾل يف 

مسـد أبل بؽر »ولػظ أبل يعؾك كحقه، ولذلؽ أورده هق واإلمام أحؿد يف 

واسؿف -غقر أبل لبقد  :رجالف ثؼات رجال الشقخقـ ،، وإسـاده صحقحڤ«
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، وهق ثؼة: لؽـف لؿ يؾؼ أبا بؽر: كؿا قال ابـ -ة بـ زبار إزدي البصريلؿاز

 (:2/298) «الثؼات»الؿديـل: بؾ قال ابـ حبان يف 

 .«يروي طـ طؾل بـ أبل صالب: إن كان سؿع مـف»

فعؾة اإلسـاد آكؼطاع، ولعؾ أبا لبقد تؾؼاه مـ صريؼ )بقرح( صاحب 

الجؿؾة: فؾؿ تطؿئـ الـػس لتصحقح الؼصة: وٓ أطرفف بجرح أو تعديؾ... وب

 .أطؾؿ هذا الحديث: لَلكؼطاع الؿذكقر. واهلل 

رواه مسؾؿ، وغقره مـ صريؼ أخرى  ،وقد صح الشطر الثاين مـ الحديث

قك، وَل أهؾ طؿان ما سبُّ  ؽ أتقَت لق أكَّ »ة إسؾؿل مرفقًطا بؾػظ: زَ رْ طـ أبل بَ 

 .(2)«ضربقك

[1131]   

 «.ضعقػ»«. ر جفاًرامـ ترك الصَلة متعؿًدا، فؼد كػ»

، وآفتف: أبق جعػر الرازي، واسؿف طقسك بـ «إوسط»أخرجف الطرباين يف 

 ضعقػ لسقء حػظف. ،أبل طقسك بـ ماهان

الرتهقب مـ ترك الصَلة يف وهذا الحديث مـ مـاكقره طـدي، فنن 

ففق ، «جفاًرا»: فزاد أبق جعػر، «فؼد كػر»أحاديث كثقرة صحقحة، ويف بعضفا: 

                                           

 (.5279( حديث: )22/181-185) (2)
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 .(2)ذه الزيادة، واهلل أطؾؿمـؽر هب

[1131]   

 أبق معاوية. -وهق السؿقـ-صدقة بـ طبد اهلل 

ضعػف أحؿد، والبخاري، و «.ضعقػ»كف لب« التؼريب»جزم الحافظ يف 

 ومسؾؿ، وغقرهؿ.

 ثؼف دحقؿ، وأبق حاتؿ، وأحؿد بـ صالح الؿصري.وو

 .(1)ن كان الراجح ققل إئؿة الؿضعػقـ لفإاختؾػقا فقف، وف

[1132]   

حقث  (20/226« )الؿجؿع»ا يف ا فاحًش وهؿً  $فظ الفقؿثل وهؿ الحا

، وهذا ملسو هيلع هللا ىلصمـ الصحابة الذيـ وفدوا إلك الـبل  جعؾ الحؽؿ بـ حقان الؿحاربل

 .(1)لؿ يؼؾف أحد مـ قبؾف

[1133]   

ثَلثة مـ الرواة هبذا  «الؾسان»ويف  لؿ أطرفف. «إبراهقؿ بـ طبد الحؿقد»

 ن.فؾعؾف أحدهؿ، وثَلثتفؿ مجفقلق ،آسؿ والـسبة
                                           

 (.5280( حديث: )22/190( )2)
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لؾطرباين، وهق ابـ ذي  «الؽبقر»ا بف يف جاء مصرًح  ،ولؽـ طرفف الشقخ

 .(2)(1/116« )اإلرواء»، كؿا يف $حؿاية، وهق ثؼة طـد الشقخ 

[1134]   

« الضعػاء»قال ابـ ِحبَّان يف  «.ضَلل، واسؿف هَلل الؼسؿؾل قأب»

ٓ يجقز  ،يروي طـ أكس ما لقس مـ حديثف ،كان شقًخا مغػًَل »(: 1/85)

 .«جاج بف بحالآحت

الؾفؿ إٓ ما ذكره الحافظ يف  ،وكؾؿات سائر إئؿة تدور طؾك تضعقػف

 «.مؼارب الحديث»طـ البخاري أكف قال فقف: « التفذيب»

ا: ا يف التقثقؼ، وٓسقَّؿا وقد قال فقؿا ذكره الحافظ أيًض وهذا لقس كصًّ 

 «.طـده مـاكقر»

 ،اسؿف هَلل بـ سقيد أبق ضَلل»: فؼال «الرتغقب»وقد وهؿ الؿـذري يف 

 .(1)«وثؼف البخاري، وابـ ِحبَّان ٓ غقر

[1135]   

-ضَلل  اأب فذكر –$طؾك زطؿ الحافظ الؿـذري  -تـاقض ابـ ِحبَّان 

 فتـاقض.، «الضعػاء»، وأورده يف «ثؼات التابعقـ»يف  -وهق هَلل الؼسؿؾل

                                           

 (.5281( حديث: )22/196( )2)
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 ٕقؾ.فقحتؿؾ أكف غقره طـده طؾك ا ،ففذا لقس فقف أبق ضَلل قال األَْلَباكِل:

 وهذا كص مـ ابـ ِحبَّان أن أبا ضَلل هق طـده غقر هَلل بـ أبل هَلل.

 وكذلؽ فرق بقـفؿا البخاري فقؿا ذكره الحافظ، ولؿ يتبقـ لل ذلؽ.

 .(2)وإقرب أهنؿا واحد، وهق مؼتضك كَلم الؿزي

[1136]   

يرى ما يراه بعض الؿعاصريـ أن سؽقت البخاري طـ  $والؿـذري 

تقثقؼ لف، وقد ترجؿ لفَلل بـ أبل ضَلل يف  «ؽبقرالتاريخ ال»الراوي يف 

 ، وسؽت طـف.«التاريخ»

وهذا مردود: ٕن مـ الؿؿؽـ أن يؽقن سؽقت البخاري طـف ٓ لؽقكف 

كلن يؽقن غقر مستحضر حقـ كتابتف حالف، وإٓ  ،ثؼة طـده، بؾ ٕمر آخر

تـاقض تقثقؼف الؿظـقن مع جرحف الؿؼطقع، فؼد وجدت طديًدا مـ الرواة 

التاريخ »، ومع ذلؽ سؽت طـفؿ يف «الضعػاء الصغقر»جرحفؿ يف كتابف 

 :، ومثالف«الؽبقر

وأورده يف  .«التاريخ الؽبقر»سؽت طـف يف  «كصر بـ حؿاد القراق»

 .(1)«يتؽؾؿقن فقف»، وقال: «الضعػاء»
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[1137]   

طـد الؿـذري هق بؿعـك: « مؼارب الحديث» ققل البخاري يف الراوي:

 .(2)اري مـ التقثقؼ، فَل يخؾق إمر مـ تساهؾ، وما كسبف لؾبخ«ثؼة»

[1138]   

لقس كؼقلف يف الراوي: « ثؼة مؼارب الحديث» ققل البخاري يف الراوي:

، بؾ هق دوكف يف الؿرتبة، ولذلؽ كصقا يف طؾؿ الؿصطؾح طؾك أن ققلفؿ: «ثؼة»

، وكحق ذلؽ، «شقخ وسط»و ،«صالح الحديث»كؼقلفؿ: « مؼارب الحديث»

 .(1)لرابعة مـ مراتب التعديؾ التقثقؼ طـدهؿوذلؽ يف الؿرتبة ا

[1139]   

 .(1)«إٓ البخاري ،وجؿؾة الؼقل: أن أبا ضَلل متػؼ طؾك تضعقػف»

[1141]   

ل أكف محؿد بـ سعقد إسدي وأبق طبد اهلل الحؿصل يغؾب طؾك ضـِّ 

اب القضاع، فؼد غقَّ   ،لف تعؿقةً  :روا اسؿف طؾك كحق مئة اسؿالؿصؾقب الؽذَّ

بد الرحؿـ، وأبق طبد اهلل، وأبق ققس، وققؾ يف كسبتف: فؼقؾ يف كـقتف: أبق ط

                                           

 (.5286ديث: )( ح22/101( )2)
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الدمشؼل، وإردين، والطربي، فَل أستبعد أن يؼقل فقف ذاك الؿتفؿ مسؾؿة: 

 أبق طبد اهلل الحؿصل!

مرزوًقا، فؼد أورده الدوٓبل  ويحتؿؾ أكف أبق طبد الل الحؿصل الؿسؿك:

 ،كروا لف رواية طـ كافعلؽـفؿ لؿ يذ ،، وهق مـ رجال التِّْرمِذي«الؽـك»يف 

 .(2)بخَلف الؿصؾقب، واهلل أطؾؿ

[1141]   

 :يعـل .فلتؿقا بؼقة يقمؽؿ، واقضقه :قال .ٓ قا:صؿتؿ يقمؽؿ هذا؟ قال»

 «.طاشقراء

رجالف ثؼات  ،وهذا إسـاد ضعقػ أخرجف أبق داود.. «مـؽر هبذا التؿام»

 مجفقل. رجال الشقخقـ غقر طبد الرحؿـ بـ مسؾؿة، وهق

ث طبد الحؼ اإلشبقؾل، وتبعف طؾك ذلؽ شقخ اإلسَلم يف ػ الحديوضعَّ 

 «.تـؼقح التحؼقؼ»، وابـ طبد الفادي يف «الػتاوى»

(، 9/102« )الػتح»العجب مـ الحافظ ابـ حجر كقػ سؽت طؾقف يف و

 .(1)؟!وقد أشار إلك تؼقيتف

                                           

 (.5290( حديث: )22/109( )2)
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[1142]   

السقػ الؿجؾك طؾك »الشقخ مفدي حسـ الشاه جفاكبقري ذكر يف كتابف 

 :( طدة أمقر خاصئة، وأحاديث ضعقػة قد صححفا، ومـفا1/65« )الؿحؾك

ن الخطبة جزء مـ الصَلة وكصػفا، كؿا ورد يف الحديث الؿرفقع، أ

، وهذا إثر «كـز العؿال»، كؿا يف ڤوالؿقققف طؾك طؿر بـ الخطاب 

 «.الؽـز»فتقؼـت أن الشقخ وهؿ يف رفعف، وطزوه إلك  ،مقققًفا طؾك طؿر مـ ققلف

 !!ملسو هيلع هللا ىلصإلك الـبل  «طؾقؽؿ بالسقاد إطظؿ...: »يثة حدبجزم بـس

 «.أصحابل كالـجقم...: »... وصحح حديث

 «!إذا صعد الخطقب الؿـرب، فَل صَلة، وٓ كَلم: »وصحح حديث

 !«!وأكا حـػل غال يف الحـػقة!: »ققلف يف كتابف

ومع إخطاء الػاحشة الدالة طؾك طدم معرفة الشقخ هبذا العؾؿ الشريػ 

« إستاذ الؿقدودي»لشقخ محؿد يقسػ البـقري يف رسالة يتعصب لف ا

 .(2)«!!أكرب محدث يف طصره، وأفؼف رجؾ يف البَلد..»( بؼقلف: 50)ص

[1143]   

ن أخرج لف مسؾؿ ففق ضعقػ يف روايتف طـ الزهري إو «جعػر بـ برقان»
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 كلحؿد، وابـ َمِعقـ، وابـ طدي. :صرح بذلؽ جؿع مـ أئؿة الجرح ،خاصة

وسػقان بـ حسقـ، وجعػر بـ برقان لقسا بالؼقيقـ يف : »... لالـََّسائِ  الوق

 .(2)«الزهري، وٓ بلس هبؿا يف غقر الزهري

[1144]   

 «.يحقك بـ أيقب، وهق أبق العباس الؿصري»

فنكف، وإن كان احتج بف الشقخان، فؼد تؽؾؿ فقف بعض إئؿة لسقء حػظف، 

 .(1)«يخطئ خطل كثقًرا»قال اإلمام أحؿد فقف:  ومخالػتف.

[1145]   

حديث الرايات قد أكؽره جؿاطة مـ إئؿة الؿتؼدمقـ طؾك يزيد بـ أبل 

حديث  -يزيد بـ أبل زياد طـ إبراهقؿ طـ طؾؼؿة طـ طبد اهلل »فؼال وكقع:  ،زياد

 «.لقس بشلء -الرايات 

يف هذا  ليعـ، «ا قسامة ما صدقتفلق حؾػ لل خؿسقـ يؿقـً » قال أبق أسامة:

 .(1)الحديث

                                           

 (.5101( حديث: )22/115( )2)
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[1146]   

تصحقحف  «الصراط الؿستؼقؿ»طبد اهلل الحبشل  ويف كتاب الشقخ

كرب دلقؾ طؾك جفؾ هذا الرجؾ هبذا العؾؿ، وقد َٕ  ،ٕحاديث مـؽرة وضعقػة

إن البغاث »مؿا ذكرين بالؼقل الؿشفقر:  ،بؾغـا أكف صار لف أتباع كثر يف لبـان

 .(2)!«بلرضـا يستـسر

[1147]   

 «.هنك أن يبال يف الؿاء الجاري»

، وأن «صحقح الجامع الصغقر»ف، وأوردتف يف كـت قد صححت. «مـؽر»

فؾقحذف مـف، ولقطبع يف  ،قد وقػت طؾك إسـاده، واكؽشػت لل طؾتف

ِعقػ» ، ثؿ اكؽشػت لل طؾتف الحؼقؼقة، وهل الؿخالػة يف الؿتـ، فؼد رواه «الضَّ

أخرجف  .«الجاري»بدل  «الراكد: »إٓ أكف قال ،الؾقث بـ سعد طـ أبل الزبقر بف

 .(1)ـََّساِئل، وابـ ِحبَّان، وأحؿد، وغقرهؿمسؾؿ، وال

[1148]   

: كثرة إحاديث «فؼف السـة» مؿا يمخذ طؾك السقد سابؼ يف كتابف الـافع

ِعقػة فقف، وفؼدان الدقة العؾؿقة يف تخريجفا، كؿا تراه يف كتابل  .(1)«تؿام الؿـة» الضَّ
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[1149]   

ـ هنؿ اختؾػقا يف ثبقت سؿاطف مـ طؿران بإوالحسـ البصري مدلس، و

 .(2)ڤحصقـ 

[1151]   

 اثـان:  «الحجاج بـ الحجاج»

«: الضعػاء»: إسؾؿل شقخ لشعبة، وهق الذي قال فقف الذهبل يف أحدهؿا

 «.مجفقل»

قال الذهبل  ،: حجاج بـ حجاج الباهؾل إحقل مـ رجال مسؾؿخرواآل

 .(1)«ثؼة يروي طـف إبراهقؿ بـ صفؿان»«: الؿقزان»يف 

[1151]   

أورده الذهبل يف «. راهقؿ إهقازيالؼاضل محؿد بـ إسحاق بـ إب»

 «.قال الشقرازي: أقر بالقضع ،َرةُ لؼبف ُسؽَّ »، وقال: «الؿقزان»

حؿزة(  قبأالحافظ اإلمام محؿد بـ مقؿقن طالؿ مرو ) ل: كـِّ قؾت

 ؽري.بالسُّ 
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بلكف لؿ يؽـ يبقع السؽر، وإكؿا سؿل  (21/911« )السقر»كؼؾ الذهبل يف 

 .(2)بالسؽري لحَلوة كَلمف

[1152]   

 «.ما مـ مقلقد إٓ دفـ بالطقـة التل خؾؼ مـفا»

 هذا الؼدر ثابت: ٕن لف شقاهد مرفقطة يرتؼل هبا إلك مرتبة الحسـ.

 .(1)(2858« )الصحقحة»

[1153]   

 «.ا، فنهنؿا مـ الػضائؾؿا طؾقفقوركعتا الػجر حافظ: »حديث

 .«جفالة فقف» :«التعجقؾ» يف الحافظ فقف قال هذا: وأيقب

( 7/191« )تعؾقؼف طؾك الؿسـد»حؿد شاكر يف قد تساهؾ الشقخ أو

وإكؿا صححت حديثف بلكف تابعل مستقر لؿ »بؼقلف: ذلؽ فصحح حديثف، وطؾؾ 

 ،ت فقف بشلء مـؽر اكػرد بفلفحديثف حسـ طؾك إقؾ، ثؿ لؿ ي ،يذكر بجرح

 .(1)«فقؽقن حديثف صحقًحا
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[1154]   

ة كؾ مسؾؿ طؾقف صَلة، وكؾ خطقة يخطقها أحدكؿ إلك الصَل» :حديث

 .«[صَلة] ففل

سؿاك بـ  :إسـاد ضعقػوهذا  .«الؽبقر»أخرجف الطرباين يف «. مـؽر»

حرب، وإن كان مـ رجال مسؾؿ، فؼد تؽؾؿ فقف إئؿة، وبخاصة روايتف طـ 

 «.التؼريب»ففل مضطربة، كؿا قال الحافظ يف  ،طؽرمة

« الصحقحة»، كؿا يف «صَلة»مؽان:  «صدقة» :بؾػظ والؿحػقظ يف الحديث

(577)(2). 

[1155]   

 طؿرو بـ حبقب الصـعاين. «:التاريخ»الراوي طـ طؿرو بـ ديـار يف 

، وكذا هق يف «طؿرو بـ حقشب الصـعاين» «:الضعػاء»ويف العؼقؾل 

، كؿا حؼؼف الشقخ أحؿد «طؿرو بـ حقشب»: «الؿسـد»، وأكثر كسخ «الؿسـد»

 .$شاكر 

صـعاين، كؿا يف أكف طؿرو بـ حبقب ال :-األَْلَباكِل-ح أن الصقاب رجِّ وأُ 

بقـؿا  ،هق الذي ذكروا يف ترجؿتف أكف روى طـ طؿرو بـ ديـار فكٕ ،«التاريخ»
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« السلسلت الضعيفت»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
471 

 

، وإكؿا ذكروا إسؿاطقؾ بـ «طؿرو بـ حقشب» لؿ يذكروا ذلؽ يف ترجؿة

 فحسب. أمقة

، «الؿسـد»والصقاب طؾك أن أكثر كسخ  :-العبد الػؼقر لعػق ربف-قؾت 

 ل، وٓ أدري ما ترجقح محؼؼ«حقشبطؿر بـ »: كؿا حؽك الشقخ أحؿد شاكر

 .(2)؟«الؿسـد»

[1156]   

أكف روى طـ طؿرو  «التعجقؾ»إلقف يف  اوهؿ الحافظ طؾك البخاري فعز»

بـ ديـار طـ ططاء قال: سؿعت ابـ طؿر... فذكر الحديث! وهذا وهؿ 

« حجاب الؿرأة»كـت اطتؿدت طؾقف حقـ خرجت الحديث يف  ،فاحش

فؿـ كان طـده ، $أوهامف (، وأن تبقـ أن ذلؽ مـ 67-66)ص

 .(1)«الـسخة فؾقصححفا طؾك ما هـا

[1157]   

هق إبراهقؿ بـ محؿد بـ أبل يحقك  شقخ الشافعل الذي لؿ يسؿف:

سؿعت الربقع بـ »: -«الؿسـد»وهق راوي -قال أبق العباس إصؿ ، إسؾؿل

يريد بف إبراهقؿ  «أخربين مـ ٓ أهتؿ»إذا قال: ڤ سؾقؿان يؼقل: كان الشافعل 
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 «.يحقك بـ حسان يريد بف «أخربين الثؼة»: أبل يحقك، وإذا قالبـ 

وأما  ففق ثؼة مـ رجال الشقخقـ. ،أما يحقك ففق التـقسل :قال األَْلَباكِل

 .(2)اهتؿف غقر واحد ،إبراهقؿ ففق مرتوك

[1158]   

 «.ضعقػ» .«هنك طـ الؿجر»

 .: مقسك بـ طبقدة، وهق ضعقػ، كؿا قال الحافظآفتف

قالف أبق طبقد  ،أن يباع البعقر، أو غقره بؿا يف بطـ الـاقة «الؿْجرُ » فائدة(:)

 طـ أبل زيد.

وفقف ققل آخر رأيت أهؾ العؾؿ بالؾغة طؾقف: أن الؿجر » قال ابـ قتقبة طؼبف:

 .(1)«يف الغـؿ خاصة دون اإلبؾ

[1159]   

 «.ضعقػ» «.مـ أهديت لف هدية، وطـده ققم ففؿ شركاؤه فقفا»

 حسـ بـ طؾل.روي طـ ابـ طباس، وطائشة، وال

صدره بصقغة  ،بالتعؾقؼ« صحقحف»وقد صدره اإلمام البخاري يف 
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ولؿ »، ثؿ طؼب بؼقلف: «ن جؾساءه شركاؤهأ» ، ويذكر طـ ابـ طباس«التؿريض»

 «.يصح

مـ  «الؿـتخب»وقد ضعػ الحديث اإلمام أحؿد، كؿا ذكره ابـ قدامة يف 

 «.مـدل» صريؼ

 .(2)«ٓ يصح يف هذا الباب شلء: »ل العؼقؾلاوق

[1161]   

روى طـف أبق »: قد ذكره ابـ أبل حاتؿ، وقال «محؿد بـ بحر الفجقؿل»

 .(1)ومـ الؿعؾقم أن أبا زرطة ٓ يروي إٓ طـ ثؼة طـده «.ُزْرَطة

[1161]   

ففق الذي ذكروا أكف روى طـ  ،طبد اهلل بـ سقار مقلك بـل صؾحة كقيف

ؿ لؿ يذكروا لف بخَلف طبد اهلل بـ سـان الزهري الؽقيف، فنهن ،طائشة بـت صؾحة

 رواية طـفا، وإكؿا طـ محؿد بـ الؿـؽدر، وزيد بـ أسؾؿ، وهشام بـ طروة.

حقـ رأيت ابـ  ،ثؿ تلكدت أن الحديث ٓبـ سقار، ولقس ٓبـ سـان

 .(1)مـ صريؼ مـدل طـ طبد اهلل بـ سقار بف «مسـده»راهقيف قد أخرجف يف 
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[1162]   

ػف، بؾ تركف أبق داود، متػؼ طؾك تضعق -وهق ابـ كـقز الباهؾل-بحر السؼا 

َراُقْطـِل، وغقرهؿا  .(2)والدَّ

[1163]   

 .«ضعقػ جًدا» .«مرضاة لؾرب، ومجَلة لؾبصر ،السقاك مطفرة لؾػؿ»

 : بحر السؼا وجقيرب، والضحاك.آفتف

( بدون 66) «اإلرواء»(، و182« )الؿشؽاة»والحديث صحقح، كؿا يف 

 .(1)«ومجَلة لؾبصر» :زيادة

[1164]   

 «.بـل الديـ طؾك الـظافة»

، فؼد تعؼبف «اإلحقاء»، وإن أورده الغزالل يف لؿ يجد لف الحػاظ أصًَل 

 .(1)«الؿؼاصد»، وأقره الحافظ السخاوي يف «لؿ أجده» :العراقل بؼقلف
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[1165]   

مسؾؿ احتج ببؼقة يف الشقاهد، فَل يؽقن الحديث طؾك شرصف إذا تػرد بف »

 .(2)«بؼقة

[1166]   

 إسؿاطقؾ بـ مسؾؿ اثـان: 

 ثؼة. ،بصري العبديإسؿاطقؾ بـ مسؾؿ ال

 ضعقػ. ،إسؿاطقؾ بـ مسؾؿ الؿؽل

 .(1)لؿ يذكرهؿا الحافظ الؿزي يف شققخ صػقان بـ طقسك

[1167]   

تقهؿ الطرباين، وتبعف الؿـذري، وتبعف الَفْقَثِؿل  «.إياس بـ معاوية الؿزين»

، وتبعف «الؿعجؿ»إٓ أن إول أورد الحديث يف ترجؿتف مـ  ،ابلكف صحابقًّ 

سؿف، وإكؿا هق تابعل ان قرن الرتضل طؾقف بلٕول يف اإليفام بالؿـذري، وزاد ا

وقد وهؿ مـ جعؾف »قال الحافظ:  ،«اإلصابة»يف الؼسؿ الرابع مـ  ،صغقر

 .(1)«ا، وهق تابعل صغقر مشفقر بذلؽ...صحابقًّ 
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[1168]   

الخصائص »يف تعؾقؼف طؾك  $وقد ضـ الدكتقر محؿد خؾقؾ هراس 

هلل بـ محؿد بـ جعػر الحافظ الؿشفقر ( أن طبد ا1/181لؾسققصل )« الؽربى

: قال ابـ «الؿقزان»قال يف »فؼال:  ،بآخر – بلبل الشقخ ابـ حقان، وهق ثؼة

الؿؼرئ: رأيتفؿ يضعػقكف، ويـؽرون طؾقف أشقاء، وقال الحاكؿ طـ الدارقطـل: 

اب ألَّ  ، وفقفا كحق مئتل حديث لؿ يحدث هبا «ســ الشافعل» ػ كتابكذَّ

 «!.الشافعل!

وهذا إكؿا قالف الذهبل يف ترجؿة طبد اهلل بـ محؿد بـ جعػر  األَْلَباكِل:قال 

ا لقس شقخ أبل كعقؿ يف هذا الحديث: أبل الؼاسؿ الؼزويـل الؼاضل، وهق قطعً 

وطشريـ سـة! فؾؿ يبؼ إٓ  ٕن أبا كعقؿ لؿ يدركف، ولد بعد وفاة الؼزويـل بنحدى

 ، وهق ثؼة.$كف أبق الشقخ ابـ حقان أ

يف هذا  $وٓ غرابة أن يؼع الدكتقر الفراس  :$ألَْلَباكِل وقال ا

الخطل، فنكف لقس مـ العؾؿاء يف هذا الشلن، وإكؿا الغريب أن يؼع فقف مـ لف 

 .(2)!«تـزيف الشريعة»أٓ وهق ابـ طراق يف  ،معرفة بف

[1169]   

يف  ،حبـؽة(ـ)ويتبقـ لؽ خطل الشقخ حسـ مرزوق الؿقداين الؿعروف ب
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طظام  عجؿ ملسو هيلع هللا ىلصوقد ثبت يف حديث جابر أن الـبل »اة بؼقلف: تؼقيتف لؼصة الش

 «.فنذا الشاة قد قامت تـػض أذكقفا! ،فقضع يده طؾقفا ،كؾالداجـ بعد إ

، «دٓئؾ الـبقة»، وغقره يف «مغازي الصحقح»وقد أخرجف البخاري يف 

 .(2)دون ذكر إحقاء الشاة ،وأحؿد مـ صرق طـ جابر

[1171]   

ثر ما وقػت طؾقف مؿا روي يف الذكر، وثؿة واطؾؿ أن العدد )ألػ( هق أك

مئة مرة إذا »حديث آخر جاء يف التفؾقؾ ألػ مرة، ولؽـف مـؽر، والؿحػقظ: 

وأما أكثر مـ  .(1716« )الصحقحة»كؿا هق يف  «.أصبح، ومئة مرة إذا أمسك

 ذلؽ ففق مـ مبتدطات الصقفققـ، والطرقققـ!.

ا، فؼد اشرتى كػسف مـ اهلل ألػً  مـ قال: ٓ إلف إٓ اهلل سبعقـ» وأما حديث:

 «.تعالك!

لقس بصحقح، وٓ حسـ، وٓ » :-وقد سئؾ طـف-قال الحافظ ابـ حجر 

 .(1)«ضعقػ، بؾ هق باصؾ مقضقع، وٓ تحؾ روايتف إٓ مؼروًكا ببقان حالف

[1171]   

 .(1)كتاب أهؾ تصقف«: آبتفاج يف الؽَلم طؾك اإلسراء والؿعراج»
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[1172]   

 .«ة ما بقـ صؾقع الػجر إلك غروب الشؿسالساطة التل يف يقم الجؿع»

كثر إحاديث يف ساطة اإلجابة: أهنا يف آخر ساطة بعد صَلة أو .«مـؽر»

صحقح » العصر، وما يخالػ ذلؽ مـ إحاديث، فَل يصح مـفا شلء.

 .(2)(912-918) «ضعقػ الرتغقب»( و701-700« )الرتغقب

[1173]   

رواه البخاري،  .«ػازيـٓ تـتؼب الؿرأة الؿحرمة، وٓ تؾبس الؼ: »حديث

وغقره، فنكف يدل طؾك إقرار تـؼب الؿرأة غقر الؿحرمة، وهذا ما كان طؾقف كثقر 

مـ الصحابقات الػاضَلت، فنهنـ كـ يـتؼبـ، ويسرتن وجقهفـ يف طفد الـبل 

تحت طـقان: ، «حجاب الؿرأة الؿسؾؿة» ، كؿا شرحت ذلؽ يف كتابلملسو هيلع هللا ىلص

 .(1)«مشروطقة سرت القجف»

[1174]   

يف صبعتفؿ الجديدة الرباقة! قد حسـقا « الرتغقب»الثَلثة طؾك ن قالؿعؾؼ

ٓ بحث  ،ممكديـ بذلؽ أهنؿ )إمعة( ،ا مـفؿ لؾؿملػ، ولؾفقثؿلتؼؾقدً  :أحاديث

 .(1)إٓ مجرد الدطقى والـؼقؼ! ،طـدهؿ، وٓ تحؼقؼ
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[1175]   

تقثقؼ لقـ، كؿا يشقر إلك ذلؽ ، «وثؼ»ققل ابـ دققؼ العقد يف الراوي: »

 .(2)«ل لؾؿجفقل، ولؿ يقثؼف أحد مـ إئؿة الؿعروفقـ..بالػعؾ الؿبـ

[1176]   

ضعقػ، فَل ققؿة لتقثقؼف، وٓسقَّؿا مع مخالػتف  مسؾؿة بـ قاسؿ الؼرصبل.

 .(1)فلؾؿضعػقـ ل

[1177]   

س مـ دان كػسف، وطؿؾ لؿا بعد الؿقت، والعاجز مـ أتبع كػسف الؽقِّ »

 «.ضعقػ» «.ك طؾك اهللهقاها، وتؿـَّ 

 .(1)«الؽبقر»الطرباين يف أخرجف 

[1178]   

وكقع بـ حدس مجفقل العقـ، ولقس مجفقل الحال، كؿا قال ابـ الؼطان 

 «.التفذيب»فقؿا كؼؾ طـف يف 
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، «إسؿاء»ولقس مجفقل الصػة، كؿا زطؿ الؽقثري يف تعؾقؼف طؾك 

 .(2)(!96)ص« السقػ الصؼقؾ»وتعؾقؼف طؾك 

[1179]   

ففق  «.ويف سـده حؿاد بـ سؾؿة مختؾط!» ققل الؽقثري يف سـد حديث:

مـ طدائف لؾسـة وأهؾفا، وحؿاد بـ سؾؿة مـ أئؿتفا، ومؿـ احتج هبؿ مسؾؿ يف 

حد رماه بآختَلط، أ، وغقرهؿ، وما «الســ» طـ أصحاب فضًَل  ،«صحقحف»

 ر.وإكؿا قال بعضفؿ: تغقَّ 

مـ تؽؾؿ يف حؿاد بـ سؾؿة » فرحؿ الل اإلمام ابـ الؿديـل حقـ قال:

 .(1)«يـفاهتؿقه يف الدِّ 

[1181]   

خَلًفا لؿا اشتفر  ،مذهب السؾػ أسؾؿ وأطؾؿ وأحؽؿ، ولقس العؽس»

 .(1)«طـد الؿتلخريـ مـ طؾؿاء الؽَلم

[1181]   

مع كقكف مـ رجال الشقخقـ، فنكف مدلس، وكان  «بق إسحاق السبقعلأ»
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أحد إطَلم (: »912)ص« مؼدمة الػتح»قال الحافظ يف  ،اختؾط يف آخره

 «.إثبات قبؾ اختَلصف

الصَلح، وغقره يف جؿؾة الؿختؾطقـ، وحؽؿفؿ:  وقد أورده ابـ

بخَلف ما حدثقا بف بعد آختَلط،  ،آحتجاج هبؿ بؿا حدثقا بف قبؾ اختَلصفؿ

 .(2)فَل يحتج بف

[1182]   

يقكس بـ أبل إسحاق، وإن كان قد احتج بف مسؾؿ فؾعؾ ذلؽ مـف طؾك 

: «تؼريبال»قال الحافظ يف:  ،سبقؾ آطتبار، وآختقار، وآكتؼاء مـ حديثف

 .(1)«صدوق يفؿ قؾقًَل »

[1183]   

 .«زيـقا أصقاتؽؿ بالؼرآن»

آفتف: أكف مـ رواية  .، وهق إسـاد ضعقػ، ومتـ مـؽر مؼؾقب«مـؽر مؼؾقب»

 -طػا اهلل طـا وطـف -الدبري طـ طبد الرزاق، والدبري متؽؾؿ فقف، ولقٓ أن الخطابل 

 مـ وغقره «داود أبل ــس» يف الذي الؾػظ أن طؾك ا بفا إياه محتجًّ حً أورده مصحِّ 

 لقٓ - طـده مؼؾقب ،«بلصقاتؽؿ الؼرآن زيـقا» :بؾػظ صؾحة طـ إطؿش صريؼ
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 .ومعـك رواية إلقف ذهب ما خطل وبقان طؾقف، الرد ممكة تؽؾػت لؿا ذلؽ

زيـقا »الؾػظ الصحقح مـ صريؼ اإلمام أحؿد طـ طبد الرزاق بؾػظ: ف

 وهذا هق الؿحػقظ. «.الؼرآن بلصقاتؽؿ

هذه الطرق، والؿتابعات، والشقاهد دٓلة قاصعة طؾك أن حديث ويف 

الرتجؿة مـؽر مؼؾقب لؿخالػة راويف لؽؾ هذه الروايات، والـؽارة تثبت بلقؾ 

 مـ ذلؽ.

زيـقا »: لؿ يتػرد الدبري بالحديث، كؿا أخرجف الحاكؿ فنن ققؾ:

 «.أصقاتؽؿ بالؼرآن

فنين لؿ أجد لف ترجؿة،  رجال إسـاده ثؼات معروفقن غقر طبد اهلل بـ سعد،

فنن كان ثؼة فقؽقن القهؿ مـ طبد الرزاق كػسف ٓختَلصف، وٓ كدري أسؿع مـ 

 .(2)م بعده؟ والثاين هق إقربأطبد الرزاق قبؾ آختَلط 

[1184]   

 «.لقس مـا مـ لؿ يتغـ بالؼرآن: »حديث

مـفؿ  ،، وبذلؽ فسره جؿاطة مـ السؾػ«تحسقـ الصقت»فنن الؿراد بف: 

فؼؾت ٓبـ أبل مؾقؽة: يا أبا محؿد! »مؾقؽة، فنكف قال طؼب الحديث: ابـ أبل 
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 «.ـف ما استطاعأرأيت إذا لؿ يؽـ حسـ الصقت؟ قال: يحسِّ 

قال ابـ كثقر طؼبف:  .(2111برقؿ )« صحقحف»أخرجف أبق داود، وهق يف 

إكؿا ففؿقا مـ التغـل بالؼرآن إكؿا هق تحسقـ ڤ فؼد ففؿ مـ هذا أن السؾػ »

 «.ف، وتحزيـف، كؿا قالف إئؿة رحؿفؿ اهللالصقت ب

 (:74/:بعد أن ذكر الخالف يف تػسقر التغـل لغة ) «الػتح»قال الحافظ يف 

ضقاهر إخبار ترجح أن الؿراد: تحسقـ الصقت، ويميده ققلف: يجفر بف... »

وٓ شؽ أن الـػقس تؿقؾ إلك سؿاع الؼراءة بالرتكؿ أكثر مـ مقؾفا لؿـ ٓ يرتكؿ: 

ا يف رقة الؼؾب، وإجراء الدمع، وكان بقـ السؾػ اختَلف يف التطريب تلثقرً ٕن 

أما تحسقـ الصقت، وتؼديؿ حسـ الصقت طؾك غقره،  ،جقاز الؼراءة بإلحان

 .(2)«فَل كزاع يف ذلؽ...

[1185]   

آكؼطاع بقـ الضحاك وابـ طباس، فنكف لؿ يثبت لف سؿاع مـ أحد مـ »

 .(1)«كف لؿ يؾؼ ابـ طباس، بؾ إ«التفذيب»الصحابة، كؿا يف 

[1186]   

وقد ذكر ابـ أبل شقبة يف الباب آثاًرا كثقرة يف الـفل طـ الجفر بالؼراءة يف »
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لقس فقفا شلء مرفقع، وأصرحفا: ما رواه بسـد صحقح طـ ابـ طؿر:  ،الـفار

 ،إن صَلة الـفار ٓ يجفر فقفا»فدطاه فؼال:  ،أكف رأى رجًَل يجفر بالؼراءة هناًرا

 «.فلسر قراءتؽ

يف غقر  ملسو هيلع هللا ىلصلؿطابؼتف لؾسـة الثابتة طـ الـبل  :وهذا إثر مؿا يـبغل إخذ بف

إٓ ما استثـل مـ الصؾقات التل جفر ، «صػة الصَلة»تجد بعضف يف  ،ما حديث

 .(2)«ملسو هيلع هللا ىلصفقفا 

[1187]   

 قال ابـ الؿديـل: مجفقل، ولؿ يرو طـف غقر هشام. «.الؼاسؿ بـ فقاض»

، ثؿ ذكره يف «الثؼات!»فذكره يف  ،نتـاقض فقف ابـ ِحبَّاو وضعػف آخرون.

 .(1)(1/121« )الضعػاء»

[1188]   

قال ابـ َمِعقـ،  قال أحؿد: مرتوك الحديث. «.سقيد بـ طبد العزيز»

 وضعػف غقرهؿ: مـفؿ ابـ ِحبَّان. «.لقس بثؼة»والـََّساِئل: 

ا يف أول ترجؿتف، ثؿ لقـف بؼقلف يف  ،إٓ أكف اضطرب كَلمف فقف فضعػف جدًّ

 !!«...: ٕكف يؼرب مـ الثؼات» :«اءالضعػ»خر آ
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ورد تؾققـف إياه فؼال:  ،إلك هذا التـاقض «الؿقزان»وقد أشار الذهبل يف 

ـُ  َت رَ وقد هَ » وهق مؿـ أستخقر »ِحبَّان سقيًدا، ثؿ آخر شلء قال:  )أي: صعـ( اب

ا قؾت: ٓ، وٓ كرامة، بؾ هق واهٍ ، «اهلل فقف: ٕكف يؼرب مـ الثؼات  .(2)«جدًّ

[1189]   

وهق »... بؿا لقس فقف، وقال:  لقث بـ أبل سؾقؿ $الَفْقَثِؿل  وصػ

يف تعؾقؼف  -كعادتف-وأقره طؾك ذلؽ الشقخ حبقب الرحؿـ إطظؿل  «.مدلس!

 «.الؽشػ»طؾك 

 .(1)-يعـل شقخف الَفْقَثِؿل- «زوائد البزار»وقد تعؼبف الحافظ ابـ حجر يف 

[1191]   

 .(1)هق مختؾط وقد طرفت أن لقث بـ أبل سؾقؿ لقس بؿدلس، وإكؿا

[1191]   

 .(9)«أبق سػقان الثقري هق سعقد بـ مسروق، وهق ثؼة مـ رجال الشقخقـ»

[1192]   

ل( ففق بضؿفا، بؾِّ )إيؾل( مفؿؾة يف إصؾ، فنن كان بالباء الؿقحدة )إُ 
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وتشديد الَلم، كسبة إلك )أبؾة(: بؾدة قديؿة طؾك أربعة فراسخ مـ البصرة، وهل 

 «.الؾباب»زري يف قالف ابـ الج ،الققم مـ البصرة

 ،ؾل( ففق بػتح إلػ، وسؽقن الؿثـاةيْ )إَ  وإن كان بالؿثـاة مـ تحت:

كسبة إلك )أيؾة(: بؾدة طؾك ساحؾ بحر الؼؾزم )إحؿر( مؿا يؾل ديار مصر، 

 .(2))إيَلت( التل احتؾفا القفقد مـ خؾقج العؼبةـولعؾفا الؿعروفة الققم ب

[1193]   

كؿا يف مؼدمة - رح يف بعض الؿقاصـيص $مـ الؿعؾقم أن الَفْقَثِؿل »

طؾك السرت، أو  «الؿقزان»أن شققخ الطرباين الذيـ لؿ يقردهؿ الذهبل يف  -كتابف

 العدالة أو كؿا قال!.

وهذا مذهب فقف تساهؾ كبقر، كؿا ٓ يخػك طؾك مـ تشبع بلققال أهؾ هذا 

 .(1)«العؾؿ وكؼاده

[1194]   

ِعقػ ٓ يشرتط فقف أن يؽقن فق» ف مـ أجؿع طؾك إن الحديث الضَّ

لسبب  :أن يؽقن الراجح فقف الضعػ -طـد الؿحؼؼقـ-ضعػف، بؾ يؽػل 

مـ إسباب الجارحة، وما أكثرها! ولذلؽ قالقا: الجرح مؼدم طؾك 
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 .(2)«طؾك التػصقؾ الؿعروف ،التعديؾ

[1195]   

حتؿال أكف اهق  «.صدوق ما رأيت إٓ خقًرا» ققل أبل حاتؿ يف الراوي:

 .(1)لؽ ٓ يـايف الضعػ الـاشئ مـ سقء الحػظيعـل أكف لقس بؿتفؿ، وذ

[1196]   

 .(1)ڤ«قتادة لؿ يسؿع مـ صحابل غقر أكس بـ مالؽ »

[1197]   

الؿحػقظ طـ طؿران أن الؿَلئؽة كاكت تسؾؿ طؾقف، فؼد روى ُمطرف طـف 

 كان ُيسؾَّ »أكف قال: 
َّ
 ركت، ثؿ تَ فتُ  حتك أكتقيُت  ؿ طؾل

َّ
أخرجف  «.فعادت ركت الؽل

 مسؾؿ، والؾػظ لف.

 أرسؾ إل طرف:قال م
َّ
طؿران بـ حصقـ يف مرضف فؼال: إكف كاكت تسؾؿ  ل

 «.فاكتؿ طؾل، وإن مُت فحدث بف إن شئت فنن طشُت  -يعـل: الؿَلئؽة-طؾل 

 .(9)وإسـاده صحقح
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[1198]   

وأن الحديث الصحقح يػقد أن الصَلة يف بقت الؿؼدس بؿئتل صَلة وخؿسقـ 

 .(2)ر ما حديثبللػ صَلة، كؿا يف غق ملسو هيلع هللا ىلصصَلة: ٕن الصَلة يف مسجده 

[1199]   

 ا مـف؟قرارً إيعترب  «هتػسقر»هؾ ما سؽت طـف ابـ كثقر يف 

ؿا سؽت طـف ابـ كثقر: ٕكف ساق إسـاده، وهذه إك» :$قال األلباين 

طادتف، وطادة الؿحدثقـ: إذا ساققا إسـاد الحديث، فؼد برئت ذمتفؿ، وارتػعت 

 ا.ا أو مقضقطً قلقة طـفؿ إذا كان الحديث إسـاده ضعقػً ئالؿس

، «تػسقر ابـ كثقر» وقد غػؾ طـ هذه الحؼقؼة العؾؿقة مـ قام باختصار

فقتقهؿقن أن سؽقت ابـ كثقر طـ الحديث معـاه أن الحديث  ،وغقرهؿ

يف غقر ذلؽ  تثابت طـده! ولقس كذلؽ، وبخاصة إذا ساق إسـاده، كؿا بقـ

 .(1)«ما مقضع

[1111]   

 .(1)لؾشقخ محؿد بـ سؾقؿان الؿغربل« جؿع الػقائد»
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[1111]   

 .(2)«ٓ يحتج بحديثف ما طـعـ ،مؽحقل رمل بالتدلقس، وهق مـ الثؼات»

[1112]   

 .(1)«ثبقت الؿعاصرة إكؿا تػقد يف الراوي الذي لؿ يعرف بتدلقس»

[1113]   

ومع كقكف مـ الحػاظ، فؼد تؽؾؿ  «محؿد بـ محؿد بـ سؾقؿان الباغـدي»

كان »: «الؿقزان»ا حتك اهتؿ بالؽذب! قال الذهبل يف فقف بعضفؿ كَلًما سقئً 

قال ابـ طدي: أرجق أكف كان ٓ يتعؿد الؽذب، وقال  ،مدلًسا، وفقف شلء

 «.سؿاطقؾل: ٓ اهتؿف، ولؽـف خبقث التدلقساإل

 .(1)!ومثؾف ٓ يحتج بف طـد التػرد، فؽقػ مع الؿخالػة؟ قال األَْلَباكِل:

[1114]   

 .«ٓ أصؾ لف مرفقًطا» «.ٓ تـؽحقا الؼرابة الؼريبة، فنن القلد يخؾؼ ضاوًيا»

وقد اشتفر الققم طـد متػؼفة هذا الزمـ، ودكاترتف الذيـ ٓ يتؼقن اهلل يف 

ل وأراء ما ٓ حجة طؾقف وٓ برهان، ومـ افُقؾؼقن طؾقفؿ مـ إقق ،صَلهبؿ
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 ،سـام لف وٓ خطام، وما ٓ أصؾ لف مـ كَلمف  إحاديث ما ٓ

 .كفذا الحديث، فنين سئؾت طـف مراًرا مـ بعض صَلهبؿ

 (:229/2)ق « خالصة البدر الؿـقر»ال الحافظ ابـ الؿؾؼـ يف فؼد ق

 .(2)«لؿ أجد لف أصًَل  :قال ابـ الصَلح ،غريب»

[1115]   

أكف ٓ يتؼقد بؿا ثبت مـ الحديث: ٕن غرضف  «الـفاية»غرض ابـ إثقر يف 

ثبت أو لؿ يثبت، وكؿ مـ حديث فقف ٓ يعرف لف أصؾ يف  ،شرح الغريب مـف

ِعقػة! مثؾف يف ذلؽ مثؾ الغزالل يف  كتب الحديث فضًَل طـ إحاديث الضَّ

، بؾ هذا أهؾ لقـتؼد أكثر مـ ذاك: ٕن كتابف كتاب هداية، وتربقة، «اإلحقاء»

ِعقػة فقف، والقاهقة، ولذلؽ بالغ العؾؿاء  وتقجقف، فَل يجقز إيراد إحاديث الضَّ

 .(1)يف اكتؼاده، والرد طؾقف

[1116]   

إذ  :بتساهؾفؿا قـمـ الؿعروف -ا اهلل تعالكرحؿفؿ-والؿـذري والَفْقَثِؿل »

طتداد بؿا تػرد ابـ ِحبَّان بتقثقؼف مـ الرواة مع إهنؿا جريا يف كتابقفؿا طؾك آ

 .(1)«تساهؾف يف ذلؽ طـد الؿحؼؼقـ، كؿا سبؼ التـبقف طؾك ذلؽ مراًرا
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[1117]   

وققؾ فقف:  ققؾ: لف صحبة، وأكؽر ذلؽ ابـ ِحبَّان. «.أوس بـ شرحبقؾ»

وأورده البخاري يف  قال ابـ أبل حاتؿ: وهق أشبف لف صحبة. بـ أوس.شرحبقؾ 

 هنؿا اثـان.أوقال البغقي: وإصح  هنؿا اثـان.أوجقز ابـ شاهقـ  «.التاريخ»

 .(2)ورجح الحافظ الؿغايرة

[1118]   

... : »ايف التابعقـ أيًض « الثؼات»فؼال يف  ،وقد طؽس ابـ ِحبَّان فلصاب

 .(1)..«اصحبة، وما أراه محػقضً  ن لفإ :شرحبقؾ بـ أوس، ويؼال

[1119]   

كان قد اختؾط، ومعؿر بـ راشد لقس مؿـ روى  -بق إسحاق السبقعل أ»

 .(1)«طـف قبؾ آختَلط

[1111]   

 .(9)«لقس لحبقب طـ طاصؿ بـ ضؿرة شلء يصح» :$قال أبق داود 
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[1111]   

 ،مـ سره أن يؿد لف يف طؿره، ويقسع لف يف رزقف، ويدفع طـف مقتة السقء»

 .«لقصؾ رحؿففؾقتؼ اهلل، و

 .إسـاد ضعقػ هبذا التؿامو «.زوائد الؿسـد»أخرجف طبد اهلل بـ أحؿد يف 

 «.أبق إسحاق السبقعل كان اختؾط، ومعؿر لقس مؿـ روى طـف قبؾ آختَلط...

مـ صريؼ طبد الؿجقد بـ طبد العزيز بـ أبل  «مسـده»وأخرجف البزار يف 

 ار البزار إلك ضعػف بتصديرهوأش «.ويدفع طـف مقتة السقء» :دون ققلف رواد.

 «.روي»بـ

 «.... مقتة السقء!: »كف لقس يف هذه الؿتابعة تؾؽ الزيادةإ قال األَْلَباكِل:

قد جاء طـ جؿع مـ الصحابة، كؿا أشار البزار،  ،فالحديث صحقح بدوهنا

 .(2)(2986« )صحقح أبل داود»وهل يف 

[1112]   

بف أن ٓ يحتج بف،  فحري «.يخطئ ويخالػ» يف الراوي: ققل ابـ ِحبَّان

 .(1)وٓسقَّؿا ولؿ يقثؼف أحد غقره
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[1113]   

وهذا لقس يعـل أكف ثؼة  «.شقخ يؽتب حديثف» حاتؿ يف الراوي: لققل أب

قال:  ،أكف يف الؿرتبة الثالثة :أي ،طـده، بؾ هق دوكف، كؿا يف درجات رواة الحديث

إٓ أكف دون  ،ففق بالؿـزلة الثالثة يؽتب حديثف، ويـظر فقف «شقخ»وإذا ققؾ: »

 «.الثاكقة

لقس طبارة جرح، « هق شقخ»ققلف: » (:3/496« )الؿقزان»قال الذهبل يف 

ولؽـفا أيًضا ما هل طبارة تقثقؼ، وبآستؼراء يؾقح أكف لقس بحجة، ومـ ذلؽ 

 .(2)«أي: لقس بحجة، «يؽتب حديثف»ققلف: 

[1114]   

أبل بسؿاع  لؾعباس بـ الػضؾ الؿدين« التفذيب»رأيت الحافظ ترجؿ يف 

قال فقف  .(8/5« )الثؼات»وبذكر ابـ ِحبَّان إياه يف  «.شقخ»ققلف: و ،حاتؿ مـف

 .(1)فخذها فائدة قد ٓ تراها يف مؽان آخر «.مؼبقل«: »التؼريب»الحافظ يف 

[1115]   

قد لؿسـا يف تقثقؼات ابـ شاهقـ مـ التساهؾ ما طرف بف غقره، وإذا »

ا مـ حقث معرفتف فقف كَلمً  رأيت «السقر»، و«التذكرة»رجعت إلك ترجؿتف يف 
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 .!«فراجع لؽل تتحؼؼ، وٓ تؽـ مؿـ يعرف الحؼ بالرجال ،بالرجال

 .(2)«رحؿ اهلل اإلمام إَْلَباكِل رحؿة واسعة: »قؾت

[1116]   

 هؾ )الؿاجد( مـ أسؿاء اهلل تعالك؟

ٓ أطؾؿف إٓ يف رواية التِّْرمِذي لؾحديث الصحقح الؿتػؼ طؾقف طـ : »فؼؾت

، «لل تسعة وتسعقـ اسًؿا مئة إَل واحًدا مـ أحصاها دخؾ الجـةإن »أبل هريرة: 

لؽـ العؾؿاء  ،فزاد التِّْرمِذي فقف سرد إسؿاء، وفقفا هذا آسؿ )الؿاجد(

 ( مع بقان ضعػفا.1188« )الؿشؽاة»ضعػقا هذه الزيادة، وهل يف 

( مـ صريؼ شفر بـ حقشب، 5/277« )مسـد اإلمام أحؿد»ا يف وأيًض 

 .(1)عقػ لسقء حػظ شفروإسـاده ض

[1117]   

( طـ أبل بؾج طـ طؿرو بـ مقؿقن طـ ابـ 1/521وروى الحاكؿ )

الحؼب: ثؿاكقن  قال: [11]الـبل:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ﴿مسعقد يف ققلف تعالك: 

 سـة.

 «.الدر»وأقره السققصل يف  ووافؼف الذهبل. .«صحقح اإلسـاد» :قال الحاكؿ
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 .(2)بـ سؾقؿطـ يحقك  فؿثؾف حسـ الحديث قال األَْلَباكِل:

[1118]   

أحدق بف أصحابف  ملسو هيلع هللا ىلصلؿا قبض رسقل اهلل » :وإذا طرفت صرق حديث

فدخؾ رجؾ أصفب الؾحقة جسقؿ... هذا أخق رسقل  ،فبؽقا حقلف، واجتؿعقا

 «.ڠالخضر  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

: «الؿقزان»قال الذهبل يف  وفقف طباد بـ طبد الصؿد. أخرجف الحاكؿ.

 «.قال البخاري: مـؽر الحديث... ،بصري واه»

وإذا طرفت صرق هذا الحديث، وشدة ضعػفا، فؿـ الغريب  ال األَْلَباكِل:ق

ولك يف مقؾف يف فتقى لف بالؼقل اطتؿاد شقخ اإلسَلم ابـ تقؿقة طؾك الطريؼ إ

 بحقاة الخضر يف حقاتف...

وهذه الػتقى كلهنا كاكت مـف قبؾ أن يتؿؽـ مـ العؾؿ الصحقح، فنن أكثر 

لقجب طؾقف أن  ملسو هيلع هللا ىلصر مات، وأكف لق أدرك الـبل ن الخضأفتاويف طؾك خَلففا، و

 .(1)يلتقف ويـصره...

[1119]   

هذا حديث حسـ الؿتـ » حديث:ؾققل الحافظ ابـ كثقر بعد تخريجف ل
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ا طزيز الؿخرج  «.غريب اإلسـاد جدًّ

ٓ  ،وأما تحسقـف لؿتـف فالظاهر أكف يعـل: الحسـ الؾغقي قال األَْلَباكِل:

 .(2)مـف فؼط ر الؿرفقعاولعؾف طـك الؿؼدمـ حقث الؿعـك،  :أي ،آصطَلحل

[1121]   

يقجد يف تحؼقؼف  -إستاذ السامرائل-ٓبـ طدي « الؽامؾ»والؿعؾؼ طؾك 

ا التل وقعت يف مطبقطتف، والظاهر أكف لؿ  إخطاء الؿطبعقة الؽثقرة، والؽثقرة جدًّ

 .(1)يؼؿ هق بـػسف طؾك تصحقح تجارهبا، واهلل أطؾؿ

[1121]   

 أحؿد، وغقره. وثؼف «.صؾحة الراسبل قأب»

 ضعػف شقخف طبد الصؿد بـ طبد القارث.و

َراُقْطـِل  : يعترب بف.قال الدَّ

 : لقس بالؼقي طـدهؿ.قال الحاكؿ أبق أحؿد

ا يف حػظف، وهذه إققال تدل طؾك أن الرجؾ لؿ يؽـ ققيًّ  قال األَْلَباكِل:

ؾ ومث ا يف كػسف، ولذلؽ لؿ يخرج لف مسؾؿ إٓ يف الشقاهد.وإن كان صدوقً 

                                           

 (.5197( حديث: )22/661( )2)

 (.5198( حديث: )22/665( )1)



   
« السلسلت الضعيفت»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
497 

 

 .(2)حديثف مرشح لؾتؼقية بالشاهد، والؿتابعة، أو لؾضعػ لؾؿخالػة

[1122]   

فقغػرها اهلل  ،يجلء يقم الؼقامة كاس مـ الؿسؾؿقـ بذكقب أمثال الجبال»

 «.لفؿ، ويضعفا طؾك القفقد والـصارى...

مـ صريؼ شداد أبل صؾحة الراسبل طـ  (8/205أخرجف مسؾؿ ) «.شاذ»

 أبقف مرفقًطا بف. غقَلن بـ جرير طـ أبل بردة طـ

 مـؽر، أو شاذ طؾك إقؾ: ٕكف تػرد بف الراسبل.

بعد أن ساق الحديث الصحقح مـ  «شعب اإليؿان»وهبا أطؾف البقفؼل يف 

ففذا حديث شؽ فقف »تبعف هبذا الحديث فؼال: أالطرق الثَلثة طـد مسؾؿ، و

كان صؾحة مؿـ تؽؾؿ أهؾ العؾؿ بالحديث فقف، وإن  قبعض رواتف، وشداد أب

مسؾؿ استشفد بف يف كتابف فؾقس هق مؿـ يؼبؾ مـف ما يخالػ فقف، والذيـ خالػقه 

يف لػظ الحديث طدد، وهق واحد، وكؾ واحد مؿـ خالػف أحػظ مـف.. مع 

خَلف ضاهر ما رواه إصقل الصحقحة الؿؿفدة يف أن ٓ تزر وازرة وزر 

 «.أخرى، واهلل أطؾؿ

ية التحؼقؼ، وإلقف يرجع الػضؾ يف يف غا $وهذا مـف  قال األَْلَباكِل:

 :(7892)برقؿ « صحقح الحامع»تـبفل لفذه العؾة بعد أن كـت قد أوردتف يف 
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أن ما »ة: با لؾؼاطدة الغالاتباطً  :ا مـل طؾك اإلمام مسؾؿ، ولقس بتحؼقؼلاطتؿادً 

ٓسقَّؿا والعؿر أقصر، والققت  ،«أحدهؿا فؼد جاوز الؼـطرة وأخرجف الشقخان أ

 ..«.«الصحقحقـ»التقجف إلك كؼد أضقؼ مـ 

 والؿعصقم مـ طصؿف اهلل.، آختصار ٕصؾت الؿؼال ٓ: ولققؾت

أرجق مـ كان  ،ا طؾك الرب والتؼقىجؾ ذلؽ وتعاوكً أومـ  :$وقال 

 أن يـؼؾ هذا الحديث إلقف. «ضعقػ الجامع» طـده كسخة مـ

ف فنك $ـبف لعؾة هذا الحديث اإلمام الـقوي تومؿـ لؿ ي» :$وقال 

 «.تلولف تقفقًؼا بقـف وبقـ إصقل التل أشار إلقفا البقفؼل رحؿف اهلل تعالك

ا لف مـفا، وأما كقن الؽافر يف الـار مؽان الؿسؾؿ فقفا، وفؽاكً  :$وقال 

ما مـؽؿ مـ أحد إَل لف مـزَلن: مـزل يف الجـة، »: ملسو هيلع هللا ىلصفؼد جاء بقاكف يف ققلف 

فذلؽ ققلف تعالك:  ،هؾ الجـة مـزلففنذا مات فدخؾ الـار، ورث أ ،ومـزل يف الـار

 .«[20]الؿممـقن:  ﴾ڑ ڑ ژ ژ﴿

ديث الػداء حالؽَلم يف إطَلل  $وقد أصال البخاري  :$وقال 

(: 19-2/2/17الصحقح بذكر صرقف طـ أبل بردة طـ أبقف، ثؿ ختؿ بؼقلف )

ا يعذبقن ثؿ يخرجقن: أكثر وأبقـ يف الشػاطة، وأن ققمً  ملسو هيلع هللا ىلصوالخرب طـ الـبل »

 .(2)!«وأشفر!
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[1123]   

ما ذكر فقف طـ هاروت وماروت، وقصتفؿا الؿعروفة مع الزهرة، وهل مـ 

 .(2)ملسو هيلع هللا ىلصاإلسرائقؾقات الباصؾة التل ٓ يصح كسبتفا إلك الـبل 

[1124]   

ـف الـََّسائِل مـ قبؾ لقَّ  ،محؿد بـ الحسـ الػؼقف الشقباين تؾؿقذ أبل حـقػة»

 .(1)«حػظف

[1125]   

(، 2/199« )لؿقضقطاتا»أورده ابـ الجقزي يف  «قصة الحؿار يعػقر»

فؾعـ اهلل واضعف، فنكف لؿ يؼصد إٓ الؼدح يف  ،هذا حديث مقضقع»وقال: 

 .(1)«اإلسَلم وآستفزاء بف!

[1126]   

 .«كان يؾعؼ أصابعف ثَلًثا»

وهق إسـاد رجالف كؾفؿ ثؼات  «.الشؿائؾ»أخرجف التِّْرمِذي يف . «شاذ»

و طبد الرحؿـ، وابـ كعب بـ مالؽ هق: إما طبد اهلل، أ رجال الشقخقـ.
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 وأيفؿا كان فؽَلهؿا ثؼة، واإلسـاد صحقح. وبإخقر جزم بعض الرواة.

 ار قد خقلػ فقف.شن ابـ بٕ: «الؿتـ شاذ»لؽـ: 

رأيت رسقل اهلل »فذكره بؾػظ:  ،حدثـا طبد الرحؿـ بف قال اإلمام أحؿد:

 «.يؾعؼ أصابعف الثَلث مـ الطعام ملسو هيلع هللا ىلص

 أخرجف مسؾؿ طـ شققخف الثالثة: 

 ؽر بـ أبل شقبة.أبل ب

 وزهقر بـ حرب.

 ومحؿد بـ حاتؿ.

 : حدثـا ابـ مفدي بف.قالقا

إحاديث يف الؾعؼ، وإمر بف كثقرة، وقد خرجت بعضفا ف: »والخالصة

وأما تثؾقث الؾعؼ، فَل أطؾؿ فقف حديًثا غقر هذا، وقد ، (2969« )إرواء الغؾقؾ»يف 

 .(2)«ثةكؾ بإصابع الثَلطرفت أكف خطل، وأن الؿحػقظ إ

[1127]   

« قبؾ اإلسراء والؿعراج يصؾل ركعتقـ صباًحا... كان »

 رواه البخاري!!!
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« الرتبقة اإلسَلمقة لؾصػ الخامس آبتدائل»وهق يف كتاب  «.ٓ أصؾ لف»

( تللقػ طبد الحؿقد السائح طبد العزيز الخقاط طز الديـ الخطقب 99)ص

 التؿقؿل.

يف « دفاع طـ الحديث الـبقي» وهق حديث ٓ أصؾ لف، كؿا بقـتف يف كتابل

رواه » :(، وزادوا طؾقف بؼقلفؿ91)ص« فؼف الدكتقر البقصل»الرد طؾك 

 .(2)ا مـ هذاوهذا كذب طؾك اإلمام البخاري، فنن لؿ يرو شقئً ، «!البخاري!

[1128]   

 «.إين ٓ آكؾ متؽًئا» :ملسو هيلع هللا ىلصقال 

 «.مختصر الشؿائؾ»ا يف رواه البخاري، وغقره، كؿا تراه مخرًج 

وقد ذكر أن  «.الػتح»قا يف تػسقر آتؽاء فقف طؾك أققال تراها يف وقد اختؾػ

ابـ الجقزي جزم بلكف الؿقؾ طؾك أحد الشؼقـ، ولؿ يتؾػت إلكؽار الخطابل 

 .(1)رحؿفؿ اهلل

[1129]   

 «.كان شديد البقاض»

، فؼد جاءت أحاديث كثقرة طـ غقر ما واحد مـ الصحابة يف «مـؽر»
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، ويف «أكف كان مشرًبا بحؿرة»بعضفا: بلكف كان أبقض، ويف  ملسو هيلع هللا ىلصوصػ الـبل 

، وهق الؽريف البقاض كؾقن الجص، كؿا يف «أبقض لقس بإمفؼ»: غقرها

 .(2)، ولقس يف شلء مـفا أكف كان شديد البقاض«الـفاية»

[1131]   

ا أخقاكـا الـاشئقـ يف هذا العؾؿ أن ٓ يتسرطقا بـشر ما أكصح دائؿً »

 ٕكػسفؿ إلك أن يـضجقا فقف. يخرجقكف، أو يحؼؼقكف، وإكؿا يتحػظقن بذلؽ

الظفقر، وحشر الـػس  إن مـ فتـ هذا الزمان حبَّ  والحؼ والحؼ أققل:

يف زمرة الؿملػقـ، وخاصة يف طؾؿ الحديث الذي طرف الـاس قدره أخقًرا بعد 

 .(1)«أن أهؿؾقه قروًكا، ولؽـفؿ لؿ يؼدروه حؼ قدره...

[1131]   

فلورد  «مـفاج الصالحقـ» كتابف طز الديـ بؾقؼ الؾبـاين وقد سقد الؿدطق

( مـ رواية الديؾؿل، وأشار يف مؼدمتف 68/رقؿ 227فقف أحاديث مقضقطة )ص

ِعقػة، والؿقضقطة، والقاقع يشفد أكف 7)ص ( أكف استبعد طـف إحاديث الضَّ

 .(1)بخَلف ذلؽ
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[1132]   

ذكرا يف  ابشرصفؿا بلهنؿ «تػسقر ابـ كثقر»  الحؾبقان الؾذان اختصراأخَلَّ 

 بذلؽ يف كثقر فلخَلَّ  ،هنؿا التزما أن ٓ يقردا إٓ إحاديث الصحقحةمؼدمتقفؿا أ

 .(2)مـ إحاديث!!

[1133]   

قد زطؿ أكف استبعد طـ كتابف إحاديث  «مـفاج الصالحقـ» ومملػ

ِعقػة والؿقضقطة، وقد خالػ شرصف فسقد كتابف بإحاديث الؿقضقطة،  الضَّ

 لـقطقـ.وقد استدركت طؾقف أكثر مـ ثَلث مئة حديث مـ ا

ِعقػة والؿقضقطة: »قؾت  .(1)«إحاديث الضَّ

[1134]   

 «.ضعقػ» «.ؾقؽبتَ ويَ رَحؿُف اهلُل ٓ تظفر الشؿاتة ٕخقؽ فقَ »

 ، والخطقب، وغقرهؿ.«الحؾقة»أخرجف التِّْرمِذي، وأبق كعقؿ يف 

 : آكؼطاع بقـ مؽحقل وواثؾة، واهلل أطؾؿ.وآفتف

ا مـ حديث ابـ طباس وهق أن السققصل ذكر لف شاهدً  وبؼل شلء واحد:

                                           

 (.5912( حديث: )22/701( )2)
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ا، فَل يستشفد بف،  وضعػف بنبراهقؿ بـ الحؽؿ بـ أبان. وقد ضعػف البخاري جدًّ

 .(2)واهلل أطؾؿ

[1135]   

اب سؾقؿان بـ طؿرو» كان أكذب »قال يحقك: «. أبق داود البؾخل الؽذَّ

 «.الـاس

قال ابـ الؿديـل: كان مـ الدجالقـ. وقال ابـ راهقيف: ٓ » «:الؾسان»ويف 

 .(1)«الدكقا أكذب مـف أدري يف

[1136]   

« الضعػاء»: أورده يف $تـاقض فقف ابـ ِحبَّان  «.هشام بـ ٓحؼ»

 .(1)«الثؼات»وأورده يف  ،(1/90)

[1137]   

ضعػف الجؿفقر، وققلفؿ مؼدم طؾك ققل مـ وثؼف:  «.هشام بـ ٓحؼ»

ففق يؾتؼل مع صعـف فقف يف  ،«الثؼات»ٕكف جرح مػسر حتك يف كَلم ابـ ِحبَّان يف 

، ويتحصؾ مـ مجؿقع كؾؿتقف أن الرجؾ صدوق يف كػسف لؽـف «عػاءالض»
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 .ألقؼ «الضعػاء»ففق لذلؽ بؽتاب  ،يخطئ

ٓ يصح. قال أحؿد: تركت » (:3/342« )العؾؾ»وقال ابـ الجقزي يف 

 .(2)«ٓ يجقز آحتجاج بف :قال ابـ ِحبَّان .حديث هشام بـ ٓحؼ

[1138]   

، فنكف «الصحقح»ؾقس مـ رجال طبد اهلل بـ أحؿد بـ حـبؾ، وإن كان ثؼة ف

 .(1)لؿ يرو طـف مـ الستة إٓ الـََّساِئل!

[1139]   

قال ابـ طباس: (: »1/211« )الؿقصل»ققل ابـ طباس، كؿا رواه مالؽ يف 

 «.إن السَلم اكتفك إلك الربكة

 وإسـاده صحقح.

 .(1)«السَلم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف :يعـل» قؾت:

[1141]   

( طـ زيد بـ ثابت: أكف كتب 297)ص« إدب الؿػرد»روى البخاري يف 

والسَلم طؾقؽ أمقر الؿممـقـ ورحؿة : »-والظاهر جقاب كتاب-إلك معاوية 
                                           

 (.5911( حديث: )22/712( )2)
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 «.وصقب صؾقاتف»زاد يف الؿقضع إول: ، «اهلل وبركاتف ومغػرتف

إسـاده صحقح، وسؽت طـف الحافظ، وطـ الذي قبؾف، وذكر ابـ دققؼ 

 ىئ مئ﴿يمخذ مـ ققلف تعالك: العقد أكف كؼؾ طـ أبل القلقد بـ رشد أكف 

 الجقاز يف الزيادة طؾك الربكة إذا اكتفك إلقفا الؿبتدئ. [86]الـساء:  ﴾يئ

ِعقػة»ثؿ ذكر إَْلَباكِل يف  ( بعض إحاديث 710 -715)ص« الضَّ

ِعقػة إذا »الؿرفقطة الصريحة يف ذلؽ، ثؿ قال:  كضؿت اوهذه إحاديث الضَّ

 .(2)«لزيادة طؾك )وبركاتف(ققي ما اجتؿعت طؾقف مـ مشروطقة ا

[1141]   

جقاز تسؾقؿ الرجال طؾك الـساء، والـساء طؾك الرجال إذا أمـت الػتـة، 

طؾك الـساء، وهق الذي رجحف الحافظ ابـ  ملسو هيلع هللا ىلصوهق الراجح لثبقت سَلم الـبل 

 (، وحؽك خَلف العؾؿاء يف ذلؽ.22/19« )الػتح»حجر، كؿا يف 

كت تؼدم إلقفؿ أصقل وكذلؽ صح سَلم الصحابة طؾك العجقز التل كا

 «.صحقحف»رواه البخاري يف  السؾؼ مطبقًخا مع الطحقـ بعد صَلة الجؿعة.

( بسـد حسـ طـ الحسـ 2096) «إدب الؿػرد»وروى البخاري يف 

َـّ »البصري قال:   .(1)«الـساء يسؾؿـ طؾك الرجال ك

                                           

 (.5911( حديث: )22/715( )2)
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[1142]   

طؿر بـ محؿد بـ زيد بـ طبد اهلل بـ طؿر بـ الخطاب الؿدين كزيؾ 

 .(2)، ولؿ يعرفف الحافظ ابـ كثقرطسؼَلن

[1143]   

كزول جربيؾ، واطتجاره بعؿامة اإلستربق » اطؾؿ أن الؽالم طؾك حديث:

 ،مـف صحقحة« اهتز العرش»ففق ضعقػ، وجؿؾة:  «حقـ قبض سعد بـ معاذ

جاءت مـ وجقه كثقرة متقاترة، كؿا قال ابـ طبد الرب، والذهبل، وبعضفا يف 

 .(1)«الصحقحقـ»

[1144]   

صرف طـل اـد الؽرب: ٓ إلف إٓ اهلل العظقؿ الحؾقؿ... الؾفؿ كان يؼقل ط»

 «.شره

صرف االؾفؿ » :، وهق مـؽر بزيادة«إدب الؿػرد»أخرجف البخاري يف 

 خر طبد الؿؾؽ بـ الخطاب.، وآفتف: راشد بـ كجقح الحؿاين، وأ«طـل شره

 «.صرف طـل شرهاالؾفؿ »وقد أخرجف البخاري مـ دون ققلف: 

                                           

 (.5917( حديث: )22/717( )2)
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مسؾؿ، والتِّْرمِذي وصححف، وابـ ماجف، والـََّسائِل، وأحؿد، البخاري، و

 .(مـؽرة الزيادة) وغقرهؿ مـ صريؼ أبل العالقة طـ ابـ طباس بدون هذه الزيادة

فقتعجب مـف مـ  ،(22/297« )الػتح»ولؼد سؽت الحافظ طؾقفا يف 

 .(2)«إدب الؿػرد»صريؼ 

[1145]   

ومع ذلؽ  ح أحد بتقثقؼف.لؿ يصر «.الحارث بـ طبقد اإليادي أبق قدامة»

« شرح الطحاية»تقثقؼف، وقد رددت طؾقف يف  $رجح الشقخ أحؿد شاكر 

 .(1)(198)ص

[1146]   

عز الديـ بؾقؼ(، ولجفؾف بالشريعة، وكثرة ل« )مـفاج الصالحقـ» كتاب

ِعقػة فقف، والؿقضقطة، والؿـؽرة، وقد جاوزت إربع مئة  إحاديث الضَّ

 .(1)حديث

[1147]   

 .«ؾؿ يحج هقد، وٓ صالح حتك بقأه اهلل إلبراهقؿف ،دثر مؽان البقت»
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ا»  ، وآفتف: إبراهقؿ بـ محؿد بـ طبد العزيز الزهري.«ضعقػ جدًّ

 وإبراهقؿ، وأبقه محؿد مرتوكان.

هق الذي بؿشقرتف جؾد اإلمام مالؽ، كؿا هق مصرح يف  ومحؿد هذا:

 .(2)«الضعػاء»، و«التاريخ الصغقر»، و«التاريخ الؽبقر»

[1148]   

 ،(2/107« )الضعػاء»فلورده يف  تـاقض فقف ابـ ِحبَّان: «.ـ يزيدثعؾبة ب»

 .(1)(9/98« )الثؼات»وأورده يف 

[1149]   

وأكا أرى أن التابعقـ » يف راوي: $ققل الشقخ العالمة أحؿد شاكر 

 «!طؾك السرت والثؼة حتك كجد خَلففؿا!

وطؾك هذا جرى يف كثقر مـ أحاديث الؿسـد! وهق تقسع  قال األَْلَباكِل:

كـا ٕ ،ا كان طؾك السرت والثؼةلؽـ التابعل أيًّ  ،غقر محؿقد: ٕن الـػس ٓ تطؿئـ

فؾق أكف ، كخشك غقر اهتامف يف كػسف، وهق احتؿال أن يؽقن ضعقًػا يف حػظف

ا برواية جؿع مـ الثؼات طـف، ولؿ يتبقـ يف حديثف ما اشرتط أن يؽقن معروفً 
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، واهلل أطؾؿيضعػ بف مـ الخطل، والؿخالػة لؾثؼات لؽان م ًٓ  .(2)ؼبق

[1151]   

تاج »طالل بـ إبراهقؿ بـ إسؿاطقؾ الغزكقي الؿؾؼب بـ «الغزكقي»

 ،أبدع فقف، كؿا قال غقر واحد «تػسقر التػسقر»لف:  ،فؼقف حـػل مػسر «الشريعة

 .(1)«إطَلم»(، كؿا يف ـه 581تقيف سـة )

[1151]   

لل الؽؾبل: قال طـ سػقان قال: قال »... ما رواه ابـ ِحبَّان بنسـاده بؾػظ: 

 «.لل أبق صالح: كؾ ما حدثتؽ ففق كذب

ويؼقيف رواية يحقك بـ سعقد طـ سػقان قال: قال لل الؽؾبل: قال لل أبق 

 «.التاريخ الؽبقر»أخرجف البخاري يف  «.صالح: كؾ شلء حدثتؽ ففق كذب

 وهق أصح مـ إول.

ح، ولقس إكؿا هق أبق صال «كؾ شلء حدثتؽ ففق كذب»: أن الؼائؾ: الخالصة

، «الؿقزان». وٓ تتقرط بؿا وقع يف .هق الؽؾبل، وإكؿا هق الراوي طـ أبل صالح.

 .(1)وكؿا وقع لل فقؿا تؼدم مـ الؽَلم، والؿعصقم مـ طصؿف اهلل تعالك!

                                           

 (.5997) ( حديث:22/760( )2)
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[1152]   

(، 9/66« )الدر الؿـثقر»لؿ يحسـ السققصل بسؽقتف طؾك الؽؾبل يف 

ؽؾبل صحابل! وإكؿا هق ! فلوهؿ أن الڤوٓسقَّؿا وقد وقع لف: طـ الؽؾبل 

تباطفؿ فقرتحؿ أا، وأما رفً خاص بالصحابة طُ  لمـ صغار التابعقـ، والرتض

 .(2)طؾقفؿ، وما أدري إذا كان الؽؾبل السبئل يستحؼ الرتحؿ طؾقف؟!

[1153]   

مـ إققال التل ققؾت يف تػسقر ققلف  «تػسقره»وقد ذكر أبق السعقد يف 

يؿحق إجؾ، أو السعادة »ل: اق .[19]الرطد:  ﴾...ۇ ۇ ڭ ڭ﴿تعالك: 

 «.والشؼاوة

، والؼائؾقن بف يتضرطقن إلك ڤوبف قال ابـ مسعقد، وابـ طؿر » ثؿ قال:

 !«!.ملسو هيلع هللا ىلصاهلل أن يجعؾفؿ سعداء، وهذا رواه جابر طـ الـبل 

ِعقػة»اكظر:  .وفقف ثَلثة أخطاء  .(1)(772)ص« الضَّ

[1154]   

ى لف طؾك أن البخاري رو ،فطر بـ خؾقػة لؿ يخرج لف مسؾؿ شقًئا»

 .(1)«مؼروًكا
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[1155]   

 «.قالف لعؾل ،فسؿف باسؿل، وكـف بؽـقتل ،إكف سققلد لؽ بعدي ولد»

ورجالف ثؼات طؾك كَلم يف طؾل بـ هاشؿ، وهق ابـ  «.مـؽر هبذا الؾػظ»

 الربيد، وهق صدوق، ولؽـف شقعل، وقد تؽؾؿ يف حػظف.

 .ملسو هيلع هللا ىلصفؾؿ يرفعقه إلك الـبل  ،وقد خالػف سبعة مـ الثؼات يف لػظف

فؼال يف تعؾقؼف:  ،طؾك ضاهر إسـاده إخ طبد الؼادر أركاؤوطوجرى 

 «.إسـاده حسـ!»

يف مثؾ هذا الخطل مـ وققفف طـد ضاهر السـد دون إفراغ  وإكؿا يؼع الؿرء

الجفد يف تتبع الطرق، وإساكقد، وإلػاظ، والـظر فقفا بعقـ الـاقد البصقر! 

 .(2)خريج يف العصر الحاضر!!!وهذا ما يػعؾف الجؿ الغػقر مـ الؿشتغؾقـ بالت

[1156]   

«: الؾسان»، و«التؼريب»قال الحافظ يف  «.مـقة بـت طبقد بـ أبل برزة»

فصؾ الـسقة »يف « الؿقزان»وذكرها الذهبل يف  «.ٓ يعرف حالفا»

 .(1)«الؿجفقٓت

                                           

 (.5952( حديث: )22/776( )2)
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[1157]   

مـ معاجؿف  «الؿعجؿ الؽبقر»)الطرباين( طـد اإلصَلق إكؿا هق ـوالؿراد ب»

 .(2)«جرى هق وغقره مـ الحػاظطؾك هذا  ،الثَلثة

[1158]   

وهذا يف كؼدي مـ إمقر  «.يخالػويخطئ » :ققل ابـ ِحبَّان يف الراوي

، فنن مـ كان مـ شلكف «الثؼات»التل يـبغل أن تمخذ طؾك ابـ ِحبَّان يف كتابف هذا 

 «الضعػاء»ـ حؼف أن يجعؾف بؽتابف ! ومِ ؟كقػ يؽقن ثؼة ،أن يخطئ ويخالػ

 «.ؼاتالث»ألقؼ مـ كتابف 

يخطئ »أن ققلف يف الراوي:  ومؿا َل يرتاب فقف طارف بفذا الػـ:

 .(1)إن لؿ يؽـ أقرب إلك الجرح «ويخالػ

[1159]   

فؽثقًرا ما  ،مـ تـاقض ابـ ِحبَّان يف بعض الرواة معؾقم طـد العارفقـ بف

 .(1)«الضعػاء»، و«الثؼات»يقرد الراوي يف كتابقف: 
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[1161]   

 .(2)«حؿاد بـ سؾؿة أثبت الـاس يف ثابت»

[1161]   

 :مـ الرواة طـ مجاهد لفؿا كػس اَلسؿ

 ففق ضعقػ. ،: مسؾؿ الؿَلئل إطقراألول

 ففق ثؼة. ،: مسؾؿ البطقـواآلخر

 .(1)«هتذيب الؿزي»وقد روى كَلهؿا طـ مجاهد، كؿا يف 

[1162]   

، فنن هذا الرجؾ «تػسقر ابـ كثقر» مختصر الشقخ محؿد بـ طؾل الصابقين

ِعقػة، قتأكف امع أكف صرح يف الؿؼدمة  صر طؾك إحاديث الصحقحة، وحذف الضَّ

مر صبقعل بالـسبة أهبذا، وهذا  ِػ سرائقؾقات، ومع ذلؽ فنكف لؿ يَ كؿا حذف اإل

إلقف، فنكف لقس مـ رجال هذا الؿقدان، فؼد أبؼك يف كتابف كثقًرا مـ إحاديث 

ِعقػة، والقاهقة، واإل  .(1)سرائقؾقات الؿـؽرةالضَّ
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 (.5957( حديث: )22/806( )1)

 (.5962( حديث: )825- 22/829( )1)



   
« السلسلت الضعيفت»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
515 

 

[1163]   

 «.باصؾ» «.طؾقفؿ ا مـ اهلل قامة بلمفاهتؿ سرتًيدطك الـاس يقم الؼ»

حديث ٓ يصح، والؿتفؿ »، وقال: «الؿقضقطات»أورده ابـ الجقزي يف  

 «.بف إسحاق بـ إبراهقؿ الطربي...

، (52)ص« الؿـار الؿـقػ»والحديث باصؾ، كؿا قال ابـ الؼقؿ يف 

يدطك )باب ما  :«صحقحف»قال البخاري يف  ،وإحاديث الصحقحة بخَلفف

يـصب لؽؾ غادر لقاء يقم الؼقامة »ؿ ذكر حديث: ث ،الـاس يقم الؼقامة بآبائفؿ(

 .(2)«بؼدر غدرتف فقؼال: هذه غدرة فالن ابـ فالن

[1164]   

لؿ يثبت لف لؼاء  -ابـ جريج اسؿف طبد الؿؾؽ بـ طبد العزيز بـ جريج »

 .(1)«أحد مـ الصحابة

[1165]   

 «.ضعقػ. »«[ملكؾف ومشربفيف ]إن اهلل يحب أن يرى أثر كعؿتف طؾك طبده »

 «.الرتغقب»أخرجف إصبفاين يف 
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- هذه الطريؼ هبا لتػرد« يف ملكؾف ومشربف!» :وردتف هـا لفذه الزيادةأو

، وطبد الؿجقد ضعقػ، وابـ -صريؼ طبد الؿجقد بـ طبد العزيز طـ ابـ جريج

 جريج مدلس.

 .(2)«ملكؾف ومشربف» :وقد صح مـ دون زيادة

[1166]   

حتك ولق كان يـص  ،ا لف، وهق الصحقحطـ شقخ ٓ يؽقن تقثقؼً أن رواية الثؼة 

 .(1)(206)ص« مختصره»طؾك طدالة شققخف، كؿا قال الحافظ ابـ كثقر يف 

[1167]   

 .«مـ مات وطؾقف صقم كذر فؾقصؿ طـف ولقف»

مـؽر  ف، وإسـاد ضعقػ، ومتـ«الؿسـد»أخرجف ابـ راهقيف يف «. مـؽر»

 وهق مرتوك، وكان أحؿد يثـل طؾقف. تػرد بف الجزري هذا،، «كذر»: بزيادة

 ،«كذر» :ويمكد هذا أن ابـ وهب تابعف يف أصؾ الحديث دون هذه الزيادة

 أخرجف أحؿد.

ففق الراجح مـ الـاحقة الػؼقفقة،  «.السـة طؾك هذا» ل ابـ راهقيف:اوق
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فؽلن الجزري روى الحديث بالؿعـك  ،وطؾقف حؿؾ هذا الحديث طـد الؿحؼؼقـ

 .(2)ا مـ شمم الرواية بالؿعـك!الذي يراه، وهذ

[1168]   

 .«يا أيفا الـاس! حرم هذا الؿسجد طؾك كؾ جـب مـ الرجال، أو حائض»

وأطؾف غقره بجسرة،  أخرجف ابـ حزم، وأطؾف بلفؾت بـ خؾقػة.«. مـؽر»

 .(1)(11) «ضعقػ أبل داود»وهق الراجح طـدي، كؿا يف 

[1169]   

 .«ضعقػ» «.سقخرج مـ الؽاهـقـ رجؾ يدرس الؼرآن...»: حديث

 قريظة، والـضقر.«: الؽاهـان»و

 .(1)إسـاده، وهق ضعقػ طـوسؽت الذهبل 

[1171]   

غقر أن البخاري  ،ففق مـ رجال مسؾؿ وحده «طاصؿ بـ كؾقب الجرمل»

 .(9)روى لف تعؾقًؼا
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[1171]   

 .«الخـصر، واإلهبام :يعـل ،تختؿ يف هذه وهذهأهناين أن »

 أخرجف ابـ ماجف.. «شاذ هبذا الؾػظ»

اية مسؾؿ، وغقره: الـفل طـ التختؿ يف السبابة، أو ن الصحقح روأو

 «.السبابة، أو القسطك»والصقاب:  طاصؿ بـ كؾقب. فوياشؽ ر .القسطك

ا، فَل يتختؿ يف يـبغل أن يؽقن العؿؾ بؾػظل الحديث احتقاصً  :الخالصة

القسطك، وٓ يف السبابة، وهق الذي كؼؾف الؼاري طـ الـقوي أكف يؽره ذلؽ كراهة 

 .(2)واهلل أطؾؿتـزيف، 

[1172]   

إكؿا  ،وٓ أطؾؿ حديًثا صحقًحا يف التػريؼ بقـ صَلة الرجؾ وصَلة الؿرأة»

 .(1)«هق الرأي وآجتفاد

 

JI IK 
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 فوائد المجلد الثاين عرش

[1173]   

ل، ؿكالذهبل، والفقث :ـ خؾط فقؿا بقـفؿامَ  ؿَ هِ وَ  ،هَلل بـ أبل هَلل اثـان

 ومـ الؿعاصريـ.

ا كان شقخً  ،هَلل بـ أبل هَلل» (:4/96« )ػاءالضع»قال ابـ ِحبَّان يف 

 «.ٓ يجقز آحتجاج بف بحال ،مغػًَل يروي طـ أكس ما لقس مـ حديثف

وهذا غقر هَلل بـ أبل هَلل يروي طـ أكس أيًضا، وطـف يحقك بـ 

ق بقـف وبقـ الذي (، فؼد فرَّ 5/509« )الثؼات»هؽذا ذكره ابـ ِحبَّان يف  ،الؿتقكؾ

لؿ يرو طـف إٓ  ،بصري مجفقل«: »التؼريب»حافظ فؼال يف قبؾف، وبف جزم ال

 «.ؿ مـ خؾطف بالذي قبؾفهِ يحقك بـ الؿتقكؾ، ووَ 

 «.ضعػقه سقى ابـ ِحبَّان» :«الؽاشػ»قال يف نكف ف ،يشقر إلك الذهبل

 .(2)وتبعف الَفْقَثِؿل رحؿفؿ اهلل
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[1174]   

 «.الثؼات»ذكرها ابـ ِحبَّان يف  «غػقرة بـت واقد»

وغػقرة ٓ تعرف إٓ يف رواية واحدة، وحؿقدة بـت . بتحؿقدة بـت ثا

 (2) ذكرها ابـ ِحبَّان برواية غػقرة هذه. ،ثابت مثؾفا

[1175]   

 مـ رواية اإلمام تؼل الديـ ابـ دققؼ العقد قال: «الؿقزان»ذكر الذهبل يف 

-: طز الديـ( يؼقل لسؿعت شقخـا أبا محؿد بـ طبد السَلم السؾؿل )يعـ

اب: »-الطائلوجرى ذكر ابـ طربل  فؼؾت لف:  ،وهق شقخ سقء شقعل كذَّ

اب أيًض  فؼال ابـ طربل: هذا  ،تذاكركا بدمشؼ التزويج بالجـ ،ا؟ قال: كعؿوكذَّ

محال: ٕن اإلكس جسؿ كثقػ، والجـ روح لطقػ، ولـ يعؾؼ الجسؿ الؽثقػ 

بالروح الؾطقػ، ثؿ بعد قؾقؾ رأيتف، وبف شجة! فؼال: تزوجت جـقة فرزقت مـفا 

فضربتـل بعظؿ حصؾت مـف هذه الشجة،  ،فاتػؼ يقًما أين أغضبتفا ،ة أوٓدثَلث

 «.واكصرفت فؾؿ أرها بعد

طؾك تؽذيب العز بـ طبد السَلم لؾشقخ ابـ طربل  $طؾؼ الذهبل 

ثرت فقف الخؾقات والجقع ألؽـ  ،وما طـدي أن محقل الديـ تعؿد كذًبا»بؼقلف: 

، وصرف جـقن ًٓ  «.فساًدا، وخقا
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ذكر هذه الػائدة إكؿا هق تذكقر الؼراء بلن العؾؿاء يستـؽرون  والغرض مـ

 ،ٓختَلف صبقعة خؾؼفؿا :أشد آستـؽار إمؽاكقة التزاوج بقـ اإلكس والجـ

 حتك اهتؿقا مـ ادطك ذلؽ بالؽذب، أو بـقع مـ الجـقن، وأحَلهؿا مر.

فؿا كسؿعف يف هذا الزمان مـ أن بعض الـسقة يشعرن، وهـ يف فراش 

إن هق إٓ وسقسة الشقطان، وتَلطبف ببـل  ،قة بالؿجامعة مؿـ ٓ يريـفالزوج

اج الجـل مـ راإلكسان، ويستغؾ ذلؽ بعض أولئؽ الذيـ يتعاصقن مفـة استخ

 .(2)!!ا مؿا هق غقر وارد يف السـةاإلكسل، ويرتؽبقن يف ذلؽ أمقرً 

[1176]   

ففق مـ مشايخ بؼقة  ،لؿ أجد لف ترجؿة سَلمة بـ طؿقرة الؿـابحبل.

 الؿجفقلقـ.

 لؾػسقي، ولؿ أطرف هذه الـسبة.« الؿعرفة»كذا وقع يف  «الؿـابحبل»و

 .(1)وأضـفا محرفة، فنين لؿ أجدها يف شلء مـ كتب إكساب، وغقرها

[1177]   

 «.ٓ صَلة لؿـ لؿ يؼرأ بػاتحة الؽتاب خؾػ اإلمام»
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إبراهقؿ محؿد بـ يحقك الصػار، ولقس لف  قوفقف أب .مـؽر بزيادة )الخؾػ(

 ؿة.ترج

 «.خؾػ اإلمام»: وخالػف الحسـ بـ مؽرم دون ققلف

 والحسـ روى طـف جؿع مـ الثؼات الحػاظ، ووثؼف الخطقب.

 أخربين يقكس بف. ،وتابعف طبد اهلل بـ وهب

َراُقْطـِل، والبقفؼل، وغقرهؿ.  أخرجف مسؾؿ، وأبق طقاكة، والدَّ

ع طـ كؾ همٓء الثؼات، وغقرهؿ رووه طـ الزهري طـ محؿقد بـ الربق

 .(2)ففل زيادة مـؽرة، بؾ باصؾة دوكؿا شؽ أو ريب «.بدون الزيادة» طبادة

[1178]   

ا طؾك جقابً  ،ملسو هيلع هللا ىلصلؿ يثبت حديث يف شلء مـفا مدح العراق، بؾ فقفا ققلف 

بفا الزَلزل، والػتـ، »: ملسو هيلع هللا ىلصفؼال  -صؾب أن يدطق لف-ويف طراقـا؟ : ققل الرجؾ

 .«وفقفا يطؾع قرن الشقطان

 .(1)صؾ كؾ فتـة فقفاأ، فنن ملسو هيلع هللا ىلصوهذا مـ معجزاتف  قؾت:

[1179]   

ا مـ إيراد اإلمام الطربي لحديث: » إكؿا يػرتي الؽذب »وإين متعجب جدًّ
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ا طـف، وهق مقضقع، وفقف يعؾك بـ إشدق، وطؿر ساكتً « مـ ٓ يممـ.. الحديث

بـ إسؿاطقؾ الفؿداين، وكَلهؿا متفؿان، وأكا وإن كـت حديث طفد بآصَلع 

مـ التساهؾ يف  ااستف، فؼد بدأت أشعر بلن طـده شقئً ودر« التفذيب»طؾك كتابف 

سقزداد مع الدراسة أو  إيراد الحديث وتؼقيتف، وٓ أدري إذا كان هذا الشعقر

 .(2)«سقضؿحؾ

[1181]   

فؿا تعارف مـفا يف اهلل ائتؾػ، وما تـاكر مـفا يف اهلل  ،إرواح جـقد مجـدة»

 «.اختؾػ

ا» آفتف: طبد إطؾك بـ أبل  .«الؽبقر»أخرجف الطرباين يف . «ضعقػ جدًّ

 «.مرتوك، وكذبف ابـ َمِعقـ«: »التؼريب»قال الحافظ يف  .الؿساور

فؿا تعارف  ،األرواح جـقد مجـدة»واإلسـاد أخر طـد الطرباين بؾػظ: 

، ملسو هيلع هللا ىلصوهذا الؾػظ صحقح ثابت طـ الـبل  .«مـفا ائتؾػ، وما تـاكر مـفا اختؾػ

 قـ طـ أبل هريرة مرفقًطا.فؼد أخرجف أحؿد، ومسؾؿ مـ صريؼقـ صحقح

إدب »ووصؾف يف  مـ حديث طائشة. «إكبقاء»وطؾؼف البخاري يف أول 

 .(1)وإسـاده صحقح طؾك شرط الشقخقـ «.الؿػرد
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[1181]   

 طؿرو بـ ديـار اثـان: 

 «.الصحقحقـ»محتج بف يف  ،طؿرو بـ ديـار الؿؽل الثؼة الحجة

الؿ بـ طبد اهلل بـ ، ولؿ يذكروا لف رواية طـ س«البصري»وهق أقدم مـ 

 طؿر، وٓ ذكروا يف الرواة طـف سعقد بـ زيد.

مجؿع طؾك ضعػف، وقد  ،وطؿرو بـ ديـار البصري قفرمان آل الزبقر

 «.روى طـ سالؿ أحاديث مـؽرة»ذكروا فقف ققل الـََّسائِل، والػَلس: 

 «.الضعػاء»وذكره ابـ ِحبَّان يف 

ِعقػ طؾك الَفْقَثِؿل   «مجؿع الزوائد»بالثؼة، كؿا يف وقد اختؾط هذا الضَّ

(1/106). (2) 

[1182]   

 محؿد بـ اهلل طبد الشقخ وهق- الؿغاربة مـ الؿتلخريـ حدأ جاء ثؿ»

الؽـز الثؿقـ يف أحاديث » أسؿاه الذي كتابف يف الحديث هذا فلورد -ؿاريغال

الجامع »وزطؿ يف مؼدمتف أكف جرد فقف إحاديث الثابتة مـ ، «الـبل إمقـ!

« الرتغقب والرتهقب»مـفا  ،وضؿ إلقف أحاديث مـ مصادر أخرى ،«الصغقر
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طؾك  لؾحافظ الؿـذري، وادطك فقفا أكف لؿ يعتؿد يف صحة الحديث أو حسـف

، وإكؿا طؾك تصريح الحػاظ، أو طؾك ما تؼتضقف «الجامع»رمقز السققصل يف 

ػاظ دون خقر ٓ أثر لف يف كتابف، وإكؿا هق التؼؾقد لبعض الحالؼقاطد!! وهذا إ

 .الرجقع إلك ققاطدهؿ، وأصقلفؿ، وتراجؿ رجالفؿ

ِعقػة،  وإدلة طؾك ذلؽ كثقرة، فؼد حشا الؽتاب بعشرات إحاديث الضَّ

 .(2)«والؿـؽرة

[1183]   

احتجاًجا،  «الصحقح»روى لف مسؾؿ يف  «سفقؾ بـ أبل صالح»

 وروى لف البخاري مؼروًكا. واستشفاًدا.

 .(1)فقروثؼف الجؿو روى طـف شعبة، ومالؽ.و

[1184]   

الحافظ الـاجل مـ تَلمقذ الحافظ ابـ حجر رحؿفؿ اهلل، ولف كتاب ققؿ 

طجالة اإلمَلء الؿتقسرة مـ التذكقب طؾك ما وقع لؾحافظ الؿـذري مـ » كافع

 .(1)(277/1)ق « القهؿ وغقره يف كتابف الرتغقب والرتهقب
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[1185]   

مـ بات ويف يده  ،فاحذروه طؾك أكػسؽؿ ،إن الشقطان حساس لحاس»

 «.ريح غؿر فلصابف شلء، فَل يؾقمـ إٓ كػسف

قؾت: بؾ مقضقع، فنن يعؼقب »ا طؾك ققل الحاكؿ: قال الذهبل تعؼقبً 

 «.كذبف أحؿد والـاس

 وأشار التِّْرمِذي إلك تضعقػف.

رواه جؿع مـ إئؿة  «.مـ بات ويف يده ريح غؿر...: »ما تؽؿؾة الحديثأ

بف يعؼقب بـ القلقد الؿدين  تػرد دون ما قبؾف الذي ،مـ صرق طدة طـ سفقؾ بف

اب!. ، وأبق داود، وابـ ِحبَّان يف «إدب الؿػرد»هؽذا أخرجف البخاري يف  الؽذَّ

 ، وغقرهؿ.«الشعب»، ويف «الســ»، وأحؿد، والبقفؼل يف «صحقحف»

فالذي استغربف التِّْرمِذي وضعػف إكؿا هق حديث الرتجؿة الذي تػرد 

اب بذكر الزياد مـ »: ة أولف، والذي استحسـف هق الشطر الثاينبف ذاك الؽذَّ

الذي رواه سفقؾ، وغقره مـ الثؼات، واستحسـف البغقي يف « يف يده..وبات 

وإسـاده صحقح طؾك شرط مسؾؿ، كؿا قال الحافظ يف  «.شرح السـة»

 .(2)«الػتح»
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[1186]   

اب» قال محؿد بـ أبل السري:  .(2)«ٓ تؽتبقا طـ أخل، فنكف كذَّ

[1187]   

 اثـان:  وهؿا« قعمرَّ »

 «.التؼريب»: التؿقؿل الحـظؾل، وهق صدوق، كؿا يف أحدهؿا

أحدهؿا لقث بـ  :: إسدي: ذكره ابـ أبل حاتؿ برواية اثـقـ طـفواآلخر

حقال مجفقل ففق يف أحسـ إ ،أبل سؾقؿ، ولؿ يذكر فقف جرًحا وٓ تعديَل

 .(1)الحال

[1188]   

 ة يؽػؾفؿ إبراهقؿالؿممـقـ يف جبؾ يف الجـ -صػالأويف رواية: -أوٓد »

 «.حتك يردهؿ إلك آبائفؿ يقم الؼقامة ،وسارة

 «.مممؾ بـ إسؿاطقؾ»آفتف: . «مـؽر هبذا التؿام»

أن كبقـا »طدة أحاديث صحقحة: يف ثؿ إن الحديث يخالػ بظاهره ما جاء 

يلبقن أن يدخؾقا الجـة إٓ وآباؤهؿ  هق أول مـ يدخؾ الجـة، وأن إوٓد ملسو هيلع هللا ىلص
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 «.امعفؿ فقدخؾقن جؿقعً 

 مـفؿ:، وهـاك مخالػة أخرى لؿممؾ بـ إسؿاطقؾ مـ جؿاطة مـ الثؼات

 .(2)ووكقع، يحقك الؼطان

[1189]   

 «.ٓ يؼطع صَلة الؿسؾؿ شلء إٓ الحؿار، والؽافر، والؽؾب، والؿرأة»

مسـد »(، والطرباين يف 6/89أخرجف أحؿد ) .مـؽر بذكر )الؽافر(

 «.الشامققـ

وإن كان ثؼة، فنكف غقر معروف راشد بـ سعد الحؿصل  ،ضعقػ هوإسـاد

 .ڤالسؿاع مـ طائشة 

 ثؿ إن يف متـ الحديث كؽارة مـ كاحقتقـ: 

كلبل : ذكر الؽافر فقف، فنن الحديث محػقظ مـ رواية جؿع مـ الصحابة

دون ذكر الؽافر، وهذه  .ملسو هيلع هللا ىلصذر، وأبل هريرة، وابـ طباس، وغقرهؿ طـ الـبل 

 «.صحقح مسؾؿ»إحاديث يف 

لؽـف  ،الؽافر( يف حديث آخر طـ ابـ طباس مرفقًطا كحقهورويت الزيادة )

 .(1)(220« )ضعقػ أبل داود»معؾقل، وهق يف 

                                           

 (.5518( حديث: )21/57( )2)

 (.5591( حديث: )21/61( )1)



   
« السلسلت الضعيفت»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
529 

 

[1191]   

 «.ا يف إرض...إذا صؾك أحدكؿ فؾقصؾ إلك رحؾف، أو لقخط خطًّ »

 هإسـادو «.مسـد الشامققـ»أخرجف الطرباين يف  .مـؽر بذكر )الخط(

ا قال الذهبل، والعسؼَلين:  آفتف: طؿارة بـ جقيـ أبق هارون. .ضعقػ جدًّ

 «.مرتوك»

إذا وضع أحدكؿ بقـ يديف مثؾ »: ملسو هيلع هللا ىلصلف قومـ تؾؽ إحاديث الؿحػقضة ق

أخرجف مسؾؿ، وأبق طقاكة يف  .«ممخرة الرجؾ فؾقصؾ، وَل يبال مـ مر وراء ذلؽ

 .(2)(2105) «صحقح أبل داود»يف  ، وصححف التِّْرمِذي، وهق«فؿاقصحقح»

[1191]   

يا رسقل اهلل! : فؼال رجؾ ،ويف شامـا، ويف يؿــا ،االؾفؿ بارك لـا يف صاطـ»

 «.وثؿ الزٓزل، والػتـ، ويف العراق ومصر؟ فؼال: هـاك يطؾع قرن الشقطان

وهق إسـاد  «.مسـد الشامققـ»أخرجف الطرباين يف  .بذكر )مصر(«. مـؽر»

ا، فؼد أخرجف البخاري، وأحؿد،  واه مظؾؿ، وذكر مصر يف الؿتـ مـؽر جدًّ

 دون ذكر )مصر(. مـ صريؼ ابـ طقن طـ كافع بف. «الؽبقر» يف والطرباين

 .)كجدكا(ـولػظ البخاري، وأحؿد: )كجدكا( بدل )طراقـا(، وهق الؿراد ب
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 .(2)«طراقـا»دون ذكر )مصر(، وبؾػظ: « الؽبقر»ورواه الطرباين يف 

[1192]   

 «.يعـل: الضحايا .ًثاؾكؾقا مـفا ثُ »

 «.امققـمسـد الش»أخرجف الطرباين يف «. مـؽر»

أي: ثَلث لقال،  «ثَلثا»والؿحػقظ ما جاء مـ صرق طـ الزهري بؾػظ: 

 .«طقاكة لأب صحقح»كؿا يف  ثؾث إضحقة. ولقس

كؾقا مـ إضاحل »: وما رواه ابـ أخل الزهري طـ طؿف ابـ شفاب بؾػظ

 أخرجف البخاري، ومسؾؿ، وأبق طقاكة. «.ثَلًثا

ٓ يلكؾ مـ لحؿ »ري بؾػظ: وأخرجف أحؿد مـ صريؼ ابـ طققـة طـ الزه

 .(1)«أضحقتف فقق ثَلث

[1193]   

 .«كان يتعقذ مـ مقت الػجلة..: »وحديث

( مـ رواية الطرباين مـ 76/2)ق « تخريج الؿختصر»أورده الحافظ يف 

يف جؿؾة أحاديث يف مقت الػجلة  هذكر «.وهق مرتوك»: رواية الققاصل، وقال
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مقت »: بؾػظ :، ومرة لؿ يرفعفرفعف مرة ،أطؾفا كؾفا غقر حديث طبقد بـ خالد

أخرجف أبق داود، وسـده صحقح، ولقس يف الباب »: وقال «.الػجلة أخذة أسػ

 .(2)«غقره حديث صحقح

[1194]   

 .«فؿسح أسػؾ الخػ وأطَله ملسو هيلع هللا ىلصتقضل »

 مـؽر بزيادة )إسػؾ(.

 : ثـا القلقد بـ مسؾؿ بف.أخرجف أحؿد

 الؿتقاترة طـوطدم ورود زيادة الؿسح أسػؾ الخػقـ يف هذه الروايات 

ففق ، الصحابة بصقرة طامة، وطـ الؿغقرة بصقرة خاصة إٓ يف رواية القلقد هذه

 مؿا ٓ يدع أي شؽ يف شذوذها حسب ققاطد الحديث الشريػ.

أكف قد روى الؿسح طؾك الخػقـ طـ الؿغقرة كحق  ا:كقًد لمر تومؿا يزيد األ

 البزار.( طـ  2/107« )الػتح»ستقـ رجًَل، كؿا حؽاه الحافظ يف 

 مـفؿ العشرة الؿبشرون بالجـة. ،ورواه مـ الصحابة أكثر مـ الثؿاكقـ

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلصولذلؽ صرح جؿع مـ الحػاظ بتقاتره طـ الـبل 
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[1195]   

لقست طؾك إصَلقفا طـد الؿحؼؼقـ مـ  ،)زيادة الثؼة مؼبقلة( :قاطدة

الؿحدثقـ، وغقرهؿ، بؾ الصقاب الذي صرح بف الحافظ ابـ كثقر، وابـ حجر، 

الثؼة مـ هق أوثؼ مـف، أو أكثر طدًدا، وإٓ  ا: تؼققدها بؿا إذا لؿ يخالػوغقرهؿ

 كاكت شاذة مردودة.

 وسقاء كان ذلؽ يف اإلسـاد، أو الؿتـ، ولذلؽ اشرتصقا يف تعريػ

 .(2)«أن ٓ يشذ»الحديث الصحقح: 

[1196]   

إخذ  :وهل، «اإلحؽام يف أصقل إحؽام»وابـ حزم قرر قاطدة يف كتابف 

إذا روى العدل زيادة طؾك ما روى (: »96-1/90فؼال ) .اؼة مطؾؼً بزيادة الث

فإخذ بتؾؽ  :فقفا غقره مثؾف، أو دوكف، أو فققف غقره فسقاء اكػرد هبا، أو شاركف

 «.الزيادة فرض..

وأطؾف بؿخالػة  «.الؿسح طؾك الخػقـ»وخالػ قاطدتف، كؿا يف حديث: 

 .(1)ذلؽ إمام أحؿد، وغقره يف اتابعً  ،القلقد بـ مسؾؿ لعبد اهلل بـ الؿبارك
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[1197]   

القلقد بـ مسؾؿ كان يدلس تدلقس التسقية، فَل يؽػل تصريحف بالتحديث 

لفذا قال  .بقـف وبقـ شقخف، بؾ ٓبد أن يصرح بف بقـ شقخف وشقخ شقخف أيًضا

وإسـاده طؾك شرط الصحقح، فؼد (: »12/1)ق « تخريج الؿختصر»الحافظ يف 

 .(2)«فلمـ التدلقس والتسقية، لشقخفصرح القلقد بالتحديث لف و

[1198]   

قصة الخشبة وحـقـفا صحقحة مشفقرة مـ رواية جؿع مـ الصحابة إن لؿ 

حقـ اتخذ الـبل  أن ذلؽ :لؽثرة صرقفا، وتعدد مخارجفا، وفقفا كؾفا :تؽـ متقاترة

إلقف، ولقس فقفا ذكر لؾؿحراب مطؾًؼا! ففق  الؿـرب واكتؼؾ يف خطبتف مـ الخشبة ملسو هيلع هللا ىلص

 .(1)طبد الؿفقؿـ بـ طباس، وكلكف يضطرب يف روايتف لفذه الؼصة مـ أوهام

[1199]   

يف تخريج « تخريج الؿختصر»يف  أفاض رأيت الحافظ ابـ حجر قد

(: 51/2بلساكقده طـ جؿع مـ الصحابة )ق ،حديث حـقـ الخشبة والؿـرب

كؼؾف الخؾػ طـ السؾػ، وإيراد  ،أمره ضاهر»وكؼؾ طـ البقفؼل أكف قال: 

 «.يعـل لشدة شفرتف... ،كالتؽؾػ إحاديث فقف
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لػاضفا، وكؾفا لقس فقفا ذكر أفاض يف تخريجفا، وذكر صرقفا، وأثؿ 

 .(2)فثبتت كؽارتف، «الؿحراب»

[1211]   

ولؾسققصل يف  .حديث ملسو هيلع هللا ىلص مسجدهوٓ يصح يف الؿحراب، وأكف كان يف 

 .(1)ذلؽ رسالة كافعة مطبقطة، واهلل أطؾؿ

[1211]   

قطعة -« ؿقت، وابـقا لؾخرابلدوا لؾ» ولؼد تتابع الؿخرجقن لحديث:

طؾك تؼؾقد الحافظ ابـ حجر يف  -«شعب اإليؿان»مـ حديث أخرجف البقفؼل يف 

دون أن يـتبفقا بلكف واهؿ يف  ،لؿحؿد بـ ثابت« تخريج الؿختصر»يف « تضعقػف»

 «.التؼريب»كف الؿجفقل الذي صرح بف يف أذلؽ، و

 «.الؿؼاصد الحسـة»كالحافظ السخاوي يف 

 «.الؿقضقطات الؽربى»ي يف وطؾل الؼار

 «.فقض الؼدير»والؿـاوي يف 

 «.أسـك الؿطالب»والشقخ الحقت يف 

                                           

 (.5559( حديث: )21/91( )2)

 (.5559( حديث: )21/99( )1)



   
« السلسلت الضعيفت»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
535 

 

 «.كشػ الخػاء»والعجؾقين يف 

 وغقرهؿ.

ِعقػ الذي وهؿ ـ إَْلَباكِل أنبقَّ   محؿد بـ ثابت لقس هق البـاين الضَّ

ف الحافظ، وتبعف غقره، وإكؿا هق آخر مجفقل تػرد بالرواية طـ أبل حؽقؿ، وطـ

مقسك بـ طبقدة، وٓ هق أيًضا محؿد بـ ثابت العبدي، كؿا وقع يف ترجؿة أبل 

 .(2)حؽقؿ

[1212]   

، وهل التل يقرد فقفا: «الؿرتبة الرابعة»أورده الحافظ يف  «.بؼقة بـ القلقد»

لؽثرة  :مـ اتػؼ طؾك أكف ٓ يحتج بشلء مـ حديثفؿ إٓ بؿا صرحقا فقف بالسؿاع

 .(1)كبؼقة بـ القلقد :ؾتدلقسفؿ طؾك الضعػاء والؿجاهق

[1213]   

طؾؿاء التخريج لؿ يجر طؾك إطَلل حديث بؼقة بتدلقس التسقية فقؿا »

 ،فنذا صرح بالتحديث طـف صححقه ،طؾؿت، وإكؿا يعؾؾقكف بعـعـتف طـ شقخف

 «.ففق دلقؾ طؾؿل مـفؿ طؾك طدم آطتداد بؼقل مـ اهتؿف بتدلقس التسقية

بؼقة يدلس تدلقس التسقية يف بداية يذهب إلك أن  $: كان إَْلَباكِل قؾت
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 .(2)إمر، ثؿ تبقـ لف طؽس ذلؽ، كؿا ترى يف أخر أمره

[1214]   

، ( بؼقة بالتدلقس10- 29)ص« صحقحف» مام مسؾؿ يف مؼدمةذكر اإل

حدثـا الزبقدي طـ : ( بسـده طـ بؼقة9/251« )صحقحف» مـ روى يف الـؽاح

 .(1)«قه فؾُقجبمـ ُدطل إلك طرس أو كح»كافع طـ ابـ طؿر مرفقًطا: 

[1215]   

أحاديث العؼؾ » (:78-77)ص« الؿـار»قال الؿحؼؼ ابـ ققؿ الجقزية يف 

 «.كؾفا كذب...

أكف ٓ »وذكر طـ أبل الػتح إزدي، وأبل جعػر العؼقؾل، وابـ ِحبَّان: 

 «.يصح يف العؼؾ حديث

ودرس ، «العؼؾ»ومـ تتبع إحاديث التل أوردها ابـ أبل الدكقا يف كتابف 

ا تبقـ لف مصداق ما قالف همٓء إئؿة، فَل يفقلـؽ تضؾقؾ الشقخ أساكقده

إن الؿعتزلة كؿا تغالقا يف تحؽقؿ العؼؾ تغالك (: »9الؽقثري يف مؼدمة كتابف )ص

كثقر مـ الرواة يف رد كؾ ما ورد يف فضؾ العؼؾ كؽاية يف همٓء، والحؼ بقـ صريف 

 .(1)«!اإلفراط، والتػريط!
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[1216]   

 .: أورده يف التابعقـ$تـاقض فقف ابـ ِحبَّان  «.لكرز بـ وبرة الحارث»

تاريخ » يف وفقات سـة أربعقـ ومئة مـ كتابف العظقؿالذهبل أورده و

 (، وكلن الذهبل تبع ابـ ِحبَّان.5/191« )اإلسَلم

مشاهقر » يف مشاهقر أتباع التابعقـ بخراسان مـ كتابفابـ حبان وأورده 

 .(299/2598)ص« طؾؿاء إمصار

ما صرح بف الحافظ ابـ حجر يف الؼسؿ الرابع مـ حرف الؽاف  :ابوالصق

« التجريد»خَلًفا لؾذهبل يف  «.تباع التابعقـ...أمـ »... فؼال:  «اإلصابة»مـ 

 .(2)«هق تابعل»فؼال: 

[1217]   

 «.ففق الخؾقػة بعدي ،ولؿ تجديـل فليت أبا بؽر إن جئِت »

 «.الخؾقػة بعدي»بزيادة «. مـؽر»

والحديث  ،(295/2)ق « الحجة»صبفاين يف إأخرجف أبق الؼاسؿ 

 «.ففق الخؾقػة بعدي»صحقح بدون ذكر: 

  رواه جبقر بـ مطعؿ قال: أتت امرأةٌ 
َّ
قالت:  ،فلمرها أن ترجع إلقف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل
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إن لؿ يجديـل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال  -كلهنا تؼقل: الؿقت- ؟أرأيت إن جئت ولؿ أجدك

ذي وصححف، والطقالسل، أخرجف البخاري، ومسؾؿ، والتِّْرمِ  .«فلتل أبا بؽر

 «.الطبؼات»وأحؿد، وابـ سعد يف 

وقد استدل بعض العؾؿاء هبذا الحديث الصحقح طؾك أن أبا بؽر هق 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالخؾقػة بعد الـبل 

لؽـ بطريؼ  ،صحقح اوهذ» (:24/444« )الػتح»وقال الحافظ يف 

لؿ يستخؾػ،  ملسو هيلع هللا ىلصاإلشارة ٓ بطريؼ التصريح، فَل يعارض جزم طؿر بلن الـبل 

 .(2)«(: ٕن مراده كػل الـص طؾك ذلؽ صريًحا7128« )البخاري»ا يف كؿ

[1218]   

وقد روى إصبفاين أحاديث أخرى فقفا التصريح بخَلفة أبل بؽر، وٓ »

يصح شلء مـ أساكقدها، ومتقهنا مـؽرة، بؾ باصؾة، كؿا يدل طؾك ذلؽ جزم 

 .(1)(«7128لؿ يستخؾػ، كؿا طـد البخاري ) ملسو هيلع هللا ىلصطؿر الؿذكقر بلن الـبل 

[1219]   

، فنن طجؾ ڠإين ٕرجق إن صالت بل حقاة أن أدرك طقسك ابـ مريؿ »

 «.بل مقت، فؿـ لؼقف مـؽؿ فؾقؼرئف مـل السَلم
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 ثـا محؿد بـ جعػر: ثـا شعبة بف. :(1/198أخرجف أحؿد ). «شاذ»

لؽـ  ،وهذا إسـاد ضاهره الصحة، فنن رجالف كؾفؿ ثؼات رجال الشقخقـ

فؼال أحؿد طؼبف مباشرة: ثـا  -وهق غـدر-قد خقلػ يف رفعف محؿد بـ جعػر 

 كا شعبة بف.أيزيد بـ هارون: 

 ، بؾ أوقػف طؾك أبل هريرة.ملسو هيلع هللا ىلصإٓ أكف لؿ يذكر الـبل 

 .«الصحقحقـ»وهذا إسـاد صحقح طؾك شرط 

رواه أحؿد بنسـاديـ: مرفقع (: »8/5« )الؿجؿع»قال الَفْقَثِؿل يف 

 «.مقققف، ورجالفؿا رجال الصحقح

 ار إلك ترجقح وقػف بنيراده بعد الؿرفقع.أش $ولعؾ أحؿد 

أخرجف  .«مـ لؼل طقسك ابـ مريؿ مـؽؿ فؾقؼرئف مـل السالم»والؿحػقظ: 

 .(2)وإسـاده جقد ،(299/2)ق « الػتـ»الداين يف 

[1211]   

 «.كان يشقر بنصبعف إذا دطا وٓ يحركفا»

 أخرجف أبق داود، وغقره. .شاذ، أو مـؽر )بـػل التحريؽ(

 :ق سؾؿ مـ الؿخالػة يف مقضعقـ مـ سـدهوهذا إسـاد حسـ ل
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كؾفؿ  ،أن زياد بـ سعد، وإن كان ثؼة، فؼد خالػف أربعة مـ الثؼات: األول

 «.وٓ يحركفا»ابـ طجَلن بف دون ققلف:  رووه طـ

وهؿ:  ،أن ابـ طجَلن قد خالػف يف هذه الزيادة ثَلثة مـ الثؼات: واآلخر

 ديـار. وطؿرو بـ، مخرمة بـ بؽقر، وطثؿان بـ حؽقؿ

 دون الزيادة. ،: طـ طامر بـ طبد اهلل بففؼالقا

 «.يف صحة هذه الزيادة كظر: »قال ابـ الؼقؿ

لؿ يـتبف لفذه « الؿجؿقع»ومـ الظاهر أن الـقوي لؿا صححف يف 

 «.شرح السـة»وكذلؽ ققاه يف التعؾقؼ طؾك  الؿخالػة.

 ملسو هيلع هللا ىلص رتفطدم ورود هذه الزيادة يف شلء مـ أحاديث إشا :ومؿا يمكد ذلؽ

 .(2)«مسؾؿ»يف التشفد، وهل كثقرة، وبعضفا يف 

[1211]   

 .(1)(116ٕحاديث يف فضؾ التختؿ بالعؼقؼ كؾفا باصؾة، كؿا سبؼ بقاكف )ا

[1212]   

 «.ما زال يؼـت يف الػجر حتك فارق الدكقا»
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أحؿد،  ف، ومـ صريؼ«الؿصـػ»أخرجف طبد الرزاق يف «. مـؽر»

َراُقْطـِل يف   رازي بف.طـ أبل جعػر ال «الســ»والدَّ

قال  .حديث ٓ يصح»، وقال: «العؾؾ الؿتـاهقة»وأخرجف ابـ الجقزي يف 

يـػرد بالؿـاكقر طـ : أبق جعػر الرازي مضطرب الحديث، وقال ابـ ِحبَّان: أحؿد

 «.الؿشاهقر

 «.ا طـ مغقرةصدوق سقئ الحػظ خصقًص » «:التؼريب»قال الحافظ يف 

وٓ يؽاد ، لفذا الحديث ومؿا يدل طؾك سقء حػظف: اضطرابف يف روايتف

مثؾة وهق مـ إ، طجبل يـتفل مـ تصحقح ابـ جرير الطربي لفذا الحديث

وأما الحاكؿ ومـ كحا كحقه  الؽثقرة طـدي طؾك أكف مـ الؿتساهؾقـ يف التصحقح.

 .(2)ففق مشفقر بذلؽ

[1213]   

، كؿا كـت قد بقـت يف $ومـ آصطَلحات الخاصة باإلمام الـقوي 

ا ذلؽ بالـؼؾ طـ الحافظ ابـ مميدً  «رياض الصالحقـ» بفمؼدمة تحؼقؼل لؽتا

: $ققلف يعـل - أكف يؼقل هذا الؼقل :حجر العسؼَلين يف كثقر مـ كتبف

يف الحديث الذي لقس  -«حديث صحقح رواه جؿاطة مـ الحػاظ، وصححقه»

 .(1)لؿجرد أن لف صرًقا إلك أحد رواتف... ،ف إٓ صريؼ واحدةلف إلك صحابقِّ 
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[1214]   

 (:3/241« )كصب الراية»، كؿا يف «التـؼقح»طبد الفادي يف  قال ابـ

 «.وهؿا كص يف أن الؼـقت مختص بالـازلة ،وسـد هذيـ الحديثقـ صحقح»

بلسؾقب رائع، وتحؼقؼ متقـ،  «زاد الؿعاد»وهق الذي كصره ابـ الؼقؿ يف 

وهق الذي اكتفك إلقف الحافظ ابـ حجر الشافعل، وهق مـ إكصافف، وتـزهف طـ 

كان ٓ يؼـت إٓ يف  ملسو هيلع هللا ىلصويمخذ مـ جؿقع إخبار أكف «: »الدراية»فؼال يف  ،ؼؾقدالت

 .(2)«...فؽؿا طـد ابـ ِحبَّان طـ أبل هريرة ،االـقازل، وقد جاء ذلؽ صريحً 

[1215]   

آثار » يدل طؾك ذلؽ كتابف ،الـقؿقي هق مـ كبار متعصبة الحـػقة يف الفـد

 ،طبد الرحؿـ الؿباركػقري الذي رد طؾقف العَلمة الؿحدث محؿد بـ« الســ

ـ فقف جفؾ الـقؿقي هبذا بقَّ ، «أبؽار الســ» يف كتابف« تحػة إحقذي» مملػ

، وتصحقحف لألحاديث «الصحقحة»العؾؿ الشريػ، وتضعقػف لألحاديث 

ِعقػة  .(1)ا لؾؿذهب، ومثؾف إطظؿل كذلؽا لؾفقى، وتعصبً باطً اتِّ  :الضَّ

[1216]   

، «تدريب الراوي»السققصل يف مدلس معروف بذلؽ حتك طـد  «هشقؿ»
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وذكره الحافظ العسؼَلين يف الؿرتبة الثالثة مـ مراتب التدلقس، وهل كؿا قال يف 

مـ أكثر مـ التدلقس فؾؿ يحتج إئؿة مـ «: »صبؼات الؿدلسقـ»الؿؼدمة يف 

 «.أحاديثفؿ إٓ بؿا صرحقا فقف بالسؿاع

ا لؿحؿد بـ متابعً  اهشقؿً  يجعؾ أن لؾسققصل يجقز فَل كذلؽ: إمر وإذا

الػضؾ إٓ لق صرح بالتحديث: ٕكف يقهؿ مـ ٓ طؾؿ طـده هبذه الصـاطة أهنا 

 ،بخَلف تدلقسف ،ا معروف الثؼة طـد طامة الؿشتغؾقـ هبامتابعة ققية: ٕن هشقؿً 

 .(2)فؼؾ مـ يعرفف أو يتذكره

[1217]   

اب»قال ابـ الؿديـل فقف: . الحارث بـ طبد اهلل إطقر وقال  «.كذَّ

 «.كان يؽذب»عبل: الش

 فنن العؾؿاء لؿ يحؿؾقا ذلؽ طؾك الؽذب يف رواية الحديث.

والجؿفقر طؾك تقهقـ أمره مع روايتفؿ » «:الؿقزان»قال الذهبل يف 

ففذا الشعبل يؽذبف، ثؿ يروي طـف، والظاهر أكف يؽذب يف  ،لحديثف طؾك إبقاب

 «.لفجتف، وحؽايتف، وأما الحديث الـبقي فَل

كذبف الشعبل يف رأيف، ورمل بالرفض، ويف » «:التؼريب» قال الحافظ يف

 «.حديثف ضعػ
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 مـ طؾؿاء الؽقفة، ا فاضًَل كان فؼقفً » «:تاريخ اإلسالم»قال الذهبل يف 

 «.ـ الحديثولؽـف لقِّ 

اب، وٓ بثؼة،  ،كف ضعقػأففذا هق الؼقل العدل: » قال األَْلَباكِل: لقس بؽذَّ

 :طؾؿأمـ بعد إئؿة الؿتؼدمقـ فقؿا  وطؾك ذلؽ جرى الحػاظ الذيـ جاءوا

 «.كالـقوي، والزيؾعل، والعراقل، وغقرهؿ

ترجقح تقثقؼ  -«التؼريب»كالؿعؾؼ طؾك -ؿحاولة بعض الؿعاصريـ ف

حد الؿغاربة الغؿاريقـ ألػ رسالة أن إحتك  ،الحارث إطقر، وآحتجاج بحديثف

 لة مردودة.ففل محاو ،ػف جرح غقر مػسرخاصة بحجة أن تضعقػ مـ ضعَّ 

 .(2)«طامة ما يرويف غقر محػقظ» :$ل الحافظ ابـ طدي قق

[1218]   

بـسبة الجؿؾة  «تؾبقس إبؾقس» مـ الغريب جزم ابـ الجقزي يف كتابف

: مـ ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال الـبل (: »282مـ حديث بؼقلف )ص ملسو هيلع هللا ىلصإولك إلك الـبل 

 «.ففق يف الـار! ،قال: إين يف الجـة

، أو «العؾؾ الؿتـاهقة»ابف أخر: ولؼد كان إولك بف أن يقرده يف كت

، ولؽـف يف القاقع يجؿع يف شخصقتف العؾؿقة بقـ «إحاديث الؿقضقطة»

 ،فؽؿا أن هذا متساهؾ يف التقثقؼ ،شلكف يف ذلؽ شلن ابـ ِحبَّان ،الـؼقضقـ
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 .(2)ففق متشدد يف التجريح

[1219]   

، «العؾؾ الؿتـاهقة» :بؼدر ما يتشدد يف الؽتابقـ $ابـ الجقزي 

فقروي فقفا الؿـؽرات،  ،ففق يتساهؾ يف كتبف إخرى ،«لؿقضقطاتا»و

فؼال  ،بؾ والؿقضقطات، وقد صرح بـحق هذا الحافظ السخاوي ،والقاهقات

ن مـ العجب إيراد ابـ الجقزي يف إثؿ (: »118- 2/117« )فتح الؿغقث»يف 

، «ؿقضقطاتال»كثقًرا مؿا أورده يف « العؾؾ الؿتـاهقة يف إحاديث القاهقة»كتابف 

 كثقًرا مـ إحاديث القاهقة، بؾ قد أكثر يف تصاكقػف« الؿقضقطات»كؿا أن يف 

 «.وما أشبففا مـ إيراد الؿقضقع وشبفف القطظقة

ًٓ » قال األَْلَباكِل:  لؿا ذكره وقد خرجت بعض إحاديث التل تصؾح مثا

ِعقػة»فاكظر  .$السخاوي   .(1)«( وما بعده..6929« )الضَّ

[1221]   

قال الذهبل يف و «.ضعقػ رافضل»قال الحافظ:  «.جعػلجابر ال»

 .(1)«وثؼة شعبة فشذ، وتركف الحػاظ ،مـ أكرب طؾؿاء الشقعة«: »الؽاشػ»
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[1221]   

لشقعة الذيـ يتظاهرون بالتؼارب والتعاصػ مع أهؾ اومـ متعصبة 

أصؾ الشقعة »يف كتابف:  ،كالشقخ محؿد الحسقـ آل كاشػ الغطاء :السـة

أن أول مـ وضع بذرة التشقع (: »222-209فقف )ص ، فنكف زطؿ«وأصقلفا

يف اإلسَلم، وتعاهدها حتك كؿت وترطرطت يف حقاتف، ثؿ أثؿرت بعد وفاتف 

 .«!!ملسو هيلع هللا ىلصإكؿا هق رسقل اهلل 

مقهًؿا : ثؿ استشفد طؾك ذلؽ ببعض أحاديث كؼؾفا طـ السققصل، وغقره

فؿ مـ أهؾ ومـ طزا الحديث إلق -أطـل: السققصل-لؼراء صحتفا وثبقهتا طـده ا

 .(2)السـة

[1222]   

 -كؿا وصػ قدماؤهؿ-أن الشقعة ٓ يزالقن  -مع إسػ-ومؿا يمكد 

فلولئؽ بؾصؼ  ،مع فارق يف القسقؾة ،الطقائػ يف الحديث الـبقي أكذَب 

ا لتشقعفؿ، وهمٓء اكتصارً  :إساكقد وتركقبفا طؾك إحاديث التل يضعقهنا

أهؾ السـة، وإيفام الؼراء مـفؿ  بالتؼاط إحاديث الؿـؽرة والؿقضقطة مـ كتب

 .(1)ومـ غقرهؿ أهنا ثابتة طـد أهؾ السـة!
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[1223]   

وهمٓء الشقعة يعؾؿقن يؼقـًا أكف لقس كؾ حديث رواه أهؾ السـة يف أي كتاب 

ألػقا كتبفؿ  ، ولذلؽمـ كتبفؿ هق صحقح طـدهؿ، ولق كان لف صرق أو أساكقد

التل « السؾسؾة»م، وما هذه الؿتـقطة لتؿققز صحقحفا مـ ضعقػفا، كؿا هق معؾق

سؿاحة »بقدك إٓ سقًرا طؾك هنجفؿ، واقتػاء ٔثارهؿ يف كصحفؿ لألمة، فؽقػ جاز لـ

 .(2)!؟أن يتجاهؾ هذا كؾف، ويقهؿ الـاس جؿقًعا خَلف الحؼقؼة« اإلمام إكرب

[1224]   

ؿقع قال ابـ كؿقر: ُج »...  (:2/4:8« )الؿقضقطات»قال ابـ الجقزي يف 

 «.قال ابـ ِحبَّان: كان يضع الحديثمـ أكذب الـاس، و

السققصل يف : جؿع مـ أهؾ العؾؿ، ومـفؿ« جؿقع بـ طؿقر»وهؿ يف 

وصل اهلل و ،(2/166« )تـزيف الشريعة»وابـ طراق يف  ،(2/179« )الملل

 وغقرهؿ. «.فضائؾ الصحابة»محؿد طباس الؿعؾؼ طؾك 

ق جؿقع بـ طؿقر فنن الذي قال فقف ابـ كؿقر، وابـ ِحبَّان ما ذكر إكؿا ه

التقؿل الؽقيف، وهق تابعل روى طـ ابـ طؿر، وطائشة! وأما جؿقع بـ طؿقر 

ا مـ صبؼة شققخ إئؿة الستة! ثؿ هق بصري،  ،البصري ففق متلخر طـ هذا جدًّ

 وإول كقيف!

                                           

 (.5589( حديث: )21/289( )2)



   
« لسلت الضعيفتالس»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
548 

 

فؾعؾف  ،فسؿك أباه )طبد اهلل(« جؿقع بـ طبد اهلل» :ووقع يف رواية أبل كعقؿ

 .(2)طابعخطل مـ الـاسخ، أو ال

[1225]   

وردها الشقخ محؿد أالتل  إحاديث مـ الحديث هذا»(: 21/289)

زاطًؿا أهنا طـد أهؾ  :«أصؾ الشقعة»الحسقـ آل كاشػ الغطاء الشقعل يف كتابف 

 .(1)«التل ٓ يظـ ذو مسؽة فقفا الؽذب والقضع ،السـة مـ صرقفؿ القثقؼة

[1226]   

 «.مقضقع«. »طؾل خقر الربية: »وحديث

، وابـ طدي، وابـ الجقزي يف «الضعػاء»ان يف أخرجف ابـ ِحبَّ 

الدر »د هبا السققصل كتابف وهذا مـ إحاديث التل سقَّ  «.الؿقضقطات»

الػرق الضالة لقستغؾقها، ويقهؿقا  مـلقليت مـ بعده  ،ا طـفاساكتً  «الؿـثقر

لقضؾقا بذلؽ طـ سبقؾ اهلل، كؿا فعؾ الشقعل طبد الحسقـ  ،الؿسؾؿقـ صحتفا

فقؿا  ،، وقد خرجت مـفا كحق مئة حديث ما بقـ ضعقػ ومقضقع«عاتفمراج»يف 

 .(1)(9975- 9881)تؼدم 
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[1227]   

وأما ما وضعف الرافضة يف » «:الؿـار»قال العالمة ابـ الؼقؿ الجقزية يف 

 «.فضائؾ طؾل فلكثر مـ أن تعد

وضعت الرافضة يف » :«اإلرشاد»قال الحافظ أبق يعؾك الخؾقؾل يف كتابف 

 «.وأهؾ البقت كحق ثَلث مئة ألػ حديث ،ڤفضائؾ طؾل 

وٓ يستبعد هذا، فنكؽ لق تتبعت ما طـدهؿ مـ ذلؽ » قال األَْلَباكِل:

 .(2)«لقجدت إمر كؿا قال

[1228]   

 ،ائذكقا لف»فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصيستلذن طؾك الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصجاء طؿار بـ ياسر إلك الـبل 

 «.ضعقػ» «.با بالطقب الؿطقَّ مرحبً 

التِّْرمِذي، وابـ ماجف، وابـ جرير يف ، و«التاريخ»أخرجف البخاري يف 

، وأحؿد، وأبق يعؾك، وأبق كعقؿ، والحاكؿ، والخطقب يف «هتذيب أثار»

 «.التاريخ»

ٓسقَّؿا وقد خالػ الثؼات طـ  ،فقف ضعػ ،: ابـ يؿان، واسؿف يحقكوآفتف

 سػقان فؾؿ يشؽقا.
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ف وإن كان قد صححف التِّْرمِذي، والطربي، والحاكؿ، والذهبل، وحسـ

، وأن بدا لل «الؿشؽاة»، وكـت تبعتف طؾقف يف تعؾقؼل طؾك «اإلصابة»العسؼَلين يف 

أن ذلؽ ٓ يتؿاشك مع الؼقاطد الحديثقة التل تشرتط يف كؾ رجال اإلسـاد العدالة، 

، فنكف مجفقل طـد الؿحدثقـ، ولؿ «هاكئ بـ هاكئ»جده يف أوالضبط، وهذا ما لؿ 

 .(2)«هتذيب التفذيب»ـ، وهذه ترجؿتف يف يقثؼف مـفؿ إٓ بعض الؿتساهؾق

[1229]   

ومـ الثابت يف طؾؿ الؿصطؾح: أن الراوي إذا تػرد طـف واحد تؽقن »

 .(1)«ففق إذن مجفقل العقـ ،جفالتف جفالة طقـقة

[1231]   

غقر مؼبقل  «.مستقر!»: طـ هاكئ بـ هاكئ« التؼريب»ققل ابـ حجر يف 

مؼدمة »ص هق طؾقف يف ، كؿا ك«مجفقل الحال»مـف: ٕن هذا إكؿا يؼال يف 

السابعة: مـ روى طـف أكثر مـ »، فنكف قال يف صدد بقان مراتب الرواة: «التؼريب»

 ...««مجفقل الحال»، أو «مستقر»واحد ولؿ يقثؼ، وإلقف اإلشارة بؾػظ: 

مـ لؿ يرو طـف غقر واحد ولؿ يقثؼ، وإلقف اإلشارة » التاسعة:»ثؿ قال: 

 «.بؾػظ: )مجفقل(
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 ،«مستقر»قال فقف:  ،ؿد بـ طبد الرحؿـ الؼرشل الؿخزوملأح :مثاًل  ففذا

 «.الثؼات»مع أكف روى طـف اثـان: ابـ ماجف، والؿحامؾل، وذكره ابـ ِحبَّان يف 

تبًعا ٓبـ « مجفقل الحال» الحارث بـ مخؾد الزرقل األكصاري قال فقف:و

 أن ابـ ِحبَّان وثؼف!.« التفذيب»مع أكف ذكر يف  ،الؼطان

 )مجفقل(: إبراهقؿ بـ صريػ الشامل. :قفومؿـ قال ف

ففذا كحال هاكئ بـ  ،وثؼف أحؿد بـ صالح، وابـ شاهقـ، وابـ ِحبَّان

 هاكئ.

 «.مجفقل»قال فقف: و ا.يًض أوثؼف ابـ ِحبَّان  إسحاق بـ يزيد الفذلل الؿدين.

 «.مجفقل»وقال فقف:  وثؼف ابـ ِحبَّان. إسؿاطقؾ بـ أبل بؽر الرمؾل.

 .وإمثؾة كثقرة

، كؿا قال ابـ الؿديـل، ولؿ كجد «مجفقل»: فنن هاكئ بـ هاكئ وبالجؿؾة

يف  قد قال ابـ سعد وجدكا بؾ ما يصؾح لتقثقؼف، وبالتالل لتحسقـ حديثف.

وكان مـؽر : »قال «التفذيب» طـ كؼؾف الؿتؼدم ققلف بعد( 6/111« )الطبؼات»

 «.الحديث

 .(2)«التفذيب»طت مـ وهذه فائدة هامة تؾحؼ بؽَلم ابـ سعد، فنهنا سؼ
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[1231]   

)غَلم ـب محؿد بـ أحؿد بـ يقسػ بـ جعػر أبق الطقب الؿؼرئ يعرف

ابـ شـبقذ(: خرج طـ بغداد، وتغرب، وحدث بجرجان، وأصبفان طـ 

 بـ طبد الؽريؿ الؿؼرئ. إدريس

 فؼال ،«التاريخ» مـ آخر مؽان يف أورده الخطقب أنذلؽ وأطجب مـ 

)غَلم ـيعرف ب قؿ أبق الػرج الؿؼرئ.محؿد بـ أحؿد بـ إبراه (:2/172)

 .الشـبقذي(

ويؿؽـ الجؿع بقـ هذه الرتجؿة، والتل قبؾفا بلن يؼال: لعؾ إبراهقؿ الجد 

 إكؿا هذا أو ذاك الجد إطؾك. ،ويقسػ الجد هـاك، هـا

 .(2)«الؿقزان»ويبدو أن الذهبل يرى هذا، فؼد أورده يف 

[1232]   

صدوق يخطئ، »قال الحافظ:  طبد الؿجقد بـ طبد العزيز بـ أبل رواد.

 .(1)«فرط ابـ ِحبَّان فؼال: مرتوكأوكان مرجًئا، و

[1233]   

 «.هذا، وإن كان مرسًَل...(: »1/126« )زاد الؿعاد»قق ل ابـ الؼقؿ يف 
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وهذا مردود باتػاق طؾؿاء الحديث يف الؿصطؾح: أن  قال األَْلَباكِل:

ِعقػ الحديث الؿرسؾ مـ  .(2)أقسام الحديث الضَّ

[1234]   

ضعقػ، ثؿ بدا  «فريعة»إلك أن إسـاد حديث  «اإلرواء»ذهبت يف  كـت قد

فقف، وتحؼقؼ أكف صحقح بؿا  لل أكف صحقح بعد أن اصؾعت طؾك كَلم ابـ الؼقؿ

جزاه اهلل خقًرا، وازددت قـاطة حقـ طؾؿت أكف صححف مع التِّْرمِذي  ،لؿ أره لغقره

 ابـ الجارود، وابـ ِحبَّان، والحاكؿ، والذهبل.

ؾفؿ محؿد بـ يحقك الذهؾل الحافظ الثؼة الجؾقؾ، وأقرهؿ الحافظ ـ قبومِ 

، واستعؿؾف أكثر فؼفاء «التػسقر»، والحافظ ابـ كثقر يف «بؾقغ الؿرام»يف 

: كابـ ، ومـفؿ بعض الصحابة«آستقعاب»إمصار، كؿا قال ابـ طبد الرب يف 

جف طبد الرزاق أخر «.ٓ تخرج الؿتقىف طـفا يف طدهتا مـ بقت زوجفا»قال:  طؿر

 .(1)«الصحقحقـ»بنسـاد 

[1235]   

لف الؿؾؽ، ولف الحؿد ، كان يؼقل دبر الصَلة: ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ»

 «.[قدير ]ثَلث مراٍت  بقده الخقر[، وهق طؾك كؾ شل ،]وهق حل ٓ يؿقت
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ا بدوهنؿا.  شاذ بالزيادتقـ، وصحقح جدًّ

اد قد مـ رواية ورَّ ، والســ، والؿساك«الصحقحقـ»لؼد جاء الحديث يف 

ا طـف ،كاتب الؿغقرة لقس يف  ،طـ الؿغقرة بـ شعبة مرفقًطا ،مـ صرق كثقرة جدًّ

خَلًفا ٕكثر  ،أكثرها الزيادتان، وإكؿا شذ بعض الرواة بذكرهؿا يف بعض الطرق

 الثؼات فقفا، ومـ رواهتا: 

 طبد الؿؾؽ بـ طؿقر طـ وراد. -2

 زيادة.أخرجف البخاري، ومسؾؿ، وغقرهؿ دون ال

 الؿسقب بـ رافع طـ وراد. -1

 أخرجف البخاري، ومسؾؿ، وغقرهؿ دون الزيادة.

 طامر الشعبل طـ وراد دون الزيادة. -1

 طبدة بـ أبل لبابة طـ وراد دون الزيادة. -9

 بق سعقد طـف دون الزيادة.أ -5

 سؾقؿ بـ طبد الرحؿـ. -6

 مؽحقل. -7

 طبد ربف. -8

 رجاء بـ حققة. -9
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تسعة لؿ ترد طـفؿ الزيادتان الؿذكقرتان إٓ يف بعض كؾ همٓء ال

 الروايات طـفؿ.

تػرد هبا طـف  ،مدارها طؾك مـصقر، وهق ابـ الؿعتؿر« الزيادة إولك»

 وهق ابـ طبد الرحؿـ الـحقي، وهق ثؼة مـ رجال الشقخقـ. شقبان.

كؾ همٓء الثؼات، وفقفؿ شعبة أمقر الؿممـقـ : ومخالػتف لؾثؼات أخريـ

 الحديث رووه طـ مـصقر دون الزيادة، فَل شؽ أن اجتؿاطفؿ طؾك تركفا يف

 دلقؾ طؾك شذوذها.

ثَلث »والزيادة إخرى:  فثبت مؿا تؼدم أن الزيادة إولك شاذة ٓ تثبت.

 .(2)تػرد هبا هشقؿ «.مرات

[1236]   

مـ  ،«اا، وٓ تجعؾفا ريحً .. الؾفؿ اجعؾفا رياًح » حديث: ةوأما طدم صح

فؽؿا أن )الرياح(  ،ٕكف ٓ يقجد فرق بقـ )الرياح(، و)الريح( حقث الدٓلة:

فؽذلؽ )الريح(، وجرى العؿؾ بذلؽ يف إحاديث  ،تستعؿؾ يف الرحؿة

 «.الصحقحة»

وكلن الخطابل تؾؼك التػريؼ بقـ الؾػظقـ طـ اإلمام أبل طبقد الؼاسؿ بـ 

ـف، ( ط2/198« )مشؽؾ أثار»سَلم، فؼد حؽاه أبق جعػر الطحاوي يف 
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ما الحديث، فَل أ»ورد طؾقف الطحاوي بؼقلف:  ،واستشفد طؾك ذلؽ أبق طبقد

أن ٓ يضقػ  -ولصدقف يف روايتف ،لجَللة قدره-ولك بف أصؾ لف، وقد كان إ

 .(2)«ما ٓ يعرفف أهؾ الحديث طـف! ملسو هيلع هللا ىلصإلك رسقل اهلل 

[1237]   

ف اهلل ربل ٓ أشرك ب[: سبع مرات]، أو حزن فؾقؼؾ إذا أصاب أحدكؿ هؿ  »

 «.شقًئا

وإسـاد  «.طؿؾ الققم والؾقؾة»أخرجف الـََّساِئل يف  .مـؽر بزيادة )السبع(

 لؽـ الحديث مرسؾ. ،رجالف كؾفؿ ثؼات

 يف يالبخار طـد- كعقؿ أبق: مـفؿ ،وصؾف جؿاطة مـ الثؼاتقد  لؽـ

 -«الحؾقة» يف كعقؿ لوأب ،والطرباين ،«ةوالؾقؾ الققم» يف لوالـسائ ،«التاريخ»

 طـ: قالقا كؾفؿ الثؼات، مـ وغقرهؿ -ةشقب لأب وابـ ماجف ابـ ـدط- ووكقع

 العزيز طبد بـ طؿر طـ العزيز طبد بـ طؿر مقلك هَلل طـ طؿر بـ العزيز طبد

 الل الل»: بؾػظ امختصرً  امرفقطً  طؿقس بـت أسؿاء أمف طـ جعػر بـ اهلل طبد طـ

 .«اشقئً  بف أشرك َل ،لرب

 مـؽرة.« مراتسبع » :زيادة ذلؽ طؾك أن فدل

سؿاء، ومـ حديث أأن الحديث جاء مـ صرق أخرى طـ  ويمكد ذلؽ:
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 .(2)«سبع مرات» :طائشة، وغقرها دون الزيادة

[1238]   

شريح بـ طبقد طـ أبل مالؽ » (:71)ص« الؿراسقؾ»قال ابـ أبل حاتؿ يف 

 «.إشعري مرسؾ

قف أن محؿد بـ ط«: التفذيب»وكحقه ما ذكره الؿزي يف  قال األَْلَباكِل:

ققؾ لف: فسؿع مـ أحد مـ  .مـ أبل الدرداء؟ فؼال: ٓ ريحهؾ سؿع ش» :سئؾ

قال: ما أضـ ذلؽ، وذلؽ أكف ٓ يؼقل يف  ؟صحاب الـبل صؾك اهلل طؾقف سؾؿأ

 «.سؿعت، وهق ثؼة :شلء مـ ذلؽ

 ،تعجب مـف كقػ كسل الحافظ هذا الذي تعؼبف طؾك الؿزيأكا بدوري أو

التؾخقص »ـؿا تـبف لف يف حديث آخر فلطؾف يف بق ،فؾؿ يعؾ الحديث بآكؼطاع

-« تخريج أحاديث الؿختصر»( بآكؼطاع، وصرح كذلؽ يف 1/292« )الحبقر

لؿ يسؿع »بلن العؾة هل ققل أبل حاتؿ الرازي:  -«الؿعترب»تبًعا لؾزركشل يف 

 !!؟«شريح بـ طبقد طـ أبل مالؽ إشعري

ان، فؼد وقعت أكا يف مثؾ أٓ وهل الـسق ،ففذه صبقعة آكسان ،وٓ طجب

(، 2827)برقؿ « الصحقحة»ما وقع فقف مـ السفق، فؼد أوردت حديًثا يف 

بفت ٓكؼطاطف ـوصححتف تبًعا لؾحاكؿ، والذهبل مـ هذا القجف الؿـؼطع، ثؿ ت

                                           

 (.5609( حديث: )21/110( )2)



   
« لسلت الضعيفتالس»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
558 

 

 .(2)(2501)ا تحت الحديث: يف حديث آخر ذكرتف شاهدً 

[1239]   

 اهلل محؿد رسقل اهلل.ٓ إلف إٓ  ا:لقؾة أسري بل رأيت طؾك العرش مؽتقبً »

 «.طثؿان ذو الـقريـ يؼتؾ مظؾقًما طؿر الػاروق. بق بؽر الصديؼ.أ

 آفتف: أبق بؽر طبد الرحؿـ بـ طػان الصقيف، وشقخف محؿد«. مقضقع»

ابا طدو اهلل تعالك، كؿا قال ابـ َمِعقـ  بـ  .(1)$مجقب الصائغ كان كذَّ

[1241]   

فؽؿ مـ  ،ن الؿتـ مقضقًطآ يؾزم مـ سَلمة اإلسـاد مـ متفؿ أن ٓ يؽق»

أحاديث حؽؿ طؾقفا العؾؿاء بالقضع، ولقس فقفا متفؿ، ومـ أقرب إمثؾة طؾك 

فنن أكثر صرقف لقس فقفا مـ اهتؿ، ولؽـفؿ كظروا يف  قبؾف: الذي الحديث :ذلؽ

متـف، وما فقف مـ الـؽارة فحؽؿقا طؾقف بالبطَلن، وإن مؿا ٓ شؽ فقف أن يد 

 .(1)«ؾقف هذا الحديثالصـع والقضع ضاهرة ط

[1241]   

« طبد اهلل بـ الجؿقح»فنين لؿ أجد يف كتب الرتاجؿ التل طـدي راو باسؿ 
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ٓبـ أبل حاتؿ، وٓ « الجرح والتعديؾ»ٓ يف و ،لؾبخاري« التاريخ الؽبقر»ٓ يف 

إربعة! وكان مـ « اإلصابة»قسام أحتك وٓ يف قسؿ مـ  ،لؾذهبل« التجريد»يف 

، والصقاب: «معجؿ ابـ قاكع»طؾقف، فنكف كثقر الـؼؾ طـ  حؼف أن يقرده لؾتـبقف

، وكذلؽ طـد الطرباين يف «طؿرو بـ الجؿقح»كؿا جاء طـ أحؿد وابـف قآ: 

 .(2)«الؿجؿع»، كؿا يف «الؽبقر»

[1242]   

كان  ملسو هيلع هللا ىلصإٓ مـ وراء الـبل  [2]ق:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ما أخذت: »

 .«يصؾل هبا الصبح

رجالف و «.الؿسـد»ـف طبد اهلل يف أخرجف أحؿد، واب .مـؽر بذكر )الصبح(

قال الحافظ يف  غقر طبد الرحؿـ بـ أبل الرحال. ،ثؼات رجال الشقخقـ

 «.لصدوق ربؿا أخط»: «التؼريب»

وهذا الحديث مـ أخطائف طـدي، فؼد خالػف سؾقؿان بـ  قال األَْلَباكِل:

صَلة » :لؿ يذكرا ،طـ يحقك بـ سعقد -كَلهؿا-بَلل، ويحقك بـ أيقب 

أخرجف مسؾؿ،  «.يؼرأ هبا طؾك الؿـرب يف كؾ جؿعة»، وإكؿا قآ: «حالصب

 .(1)وغقره
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[1243]   

ا،  «.بان بـ أبل طقاشأ» كان شعبة بـ الحجاج سقئ الرأي فقف جدًّ

ٓ يحؾ : »-طـف الؽػ مـف صؾب وقد- فقف ققلف فؿـفا ،وتـقطت طبارتف فقف

حب إلل مـ أن ٕن أزين أ»وققلف:  .«ملسو هيلع هللا ىلصالؽػ طـف، فنكف يؽذب طؾك رسقل اهلل 

 .(2)ذلؽ وغقر «.أروي طـف

[1244]   

 (، وحؽاه طـ العؾؿاء يف10/105« )التؿفقد»جزم ابـ طبد الرب يف 

يؼقلقن: إن (: »9فؼال )ص «.اإلكصاف فقؿا بقـ العؾؿاء مـ آختَلف»رسالتف 

 «.أبا الجقزاء ٓ يعرف لف سؿاع مـ طائشة، وحديثف طـفا إرسال

طبد الرب، وغقره طؾك بعض الػضَلء:  شؽؾ آكؼطاع الذي سبؼ طـ ابـأ

( تصريح أبل الجقزاء بالتحديث مـ 1/82« )حؾقة إولقاء»ٕكف وجد يف 

قال: ثـا أبق الجقزاء طـ  ،فؽان الجقاب: أكف مـ رواية أبان بـ أبل طقاش ،طائشة

  .-حدثتف- ڤطائشة 

أكف  مع، بان بـ أبل طقاش، فنكف مرتوك اتػاًقاأزيادة مـ « حدثتف: »فؼقلف

 .(1)كان زاهًدا
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[1245]   

مباشرة، وكػف  ملسو هيلع هللا ىلصمؿا يمكد أن تشفد ابـ مسعقد الذي تؾؼاه مـ رسقل اهلل 

لقس فقفا شلء مـفا ذكر التقرك يف  ،قد جاء مـ صرق كثقرة طـف ،ملسو هيلع هللا ىلصبقـ كػقف 

 التشفد إوسط، وٓ الـفقض حقـ يػرغ مـف.

وذكر التقرك يف التشفد إوسط جاء يف حديث أخرجف اإلمام أحؿد 

 (، وهق مـؽر هبذا التؿام.2/959)

لؽـ ذكر يف هذا الؿتـ  ،لؾخَلف الؿعروف يف ابـ إسحاق :حسـ هوإسـاد

، وغقرهؿا، «الصحقحقـ»خرى يف ما لؿ يرد ذكره يف كؾ أحاديث التشفد إ

 .، والـفقض حقـ يػرغ مـف«التشفد إوسط»وهل تدل طؾك كؽارة التقرك يف 

-161خرى التل تدل طؾك الـؽارة )صوذكر إَْلَباكِل إحاديث إ

165)(2). 

[1246]   

ثؿ لقتخقر أحدكؿ مـ »رواية شؼقؼ طـ ابـ مسعقد يف آخر التشفد مرفقًطا: 

 «.الدطاء أطجبف إلقف فقدطق بف

 (.889صحقح أبل داود » .«متػؼ طؾقف»
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ا بالتشفد إخقر، كؿا يظـ البعض، بؾ هق ولقس هذا خاصًّ » قال األَْلَباكِل:

ا يف رواية أبل إسحاق طـ ول، بؾ قد جاء صريحً ؾ التشفد إبنصَلقف يشؿ

إذا جؾستؿ يف كؾ ركعتقـ »إسقد ابـ يزيد طـ ابـ مسعقد مرفقًطا بؾػظ: 

 إلخ.« التحقات هلل... إلخ، ثؿ يتخقر...»فؼقلقا: 

خبار همٓء ٕبل نوصرح يقسػ ب ،(9929و 9888أخرجف الطرباين )

 قسف.فاكتػت شبفة تدل ،إسحاق السبقعل

 فاكتػت شبفة اختَلصف. ،والثقري سؿع مـ السبقعل قديًؿا

 واإلسـاد صحقح، والحؿد هلل.

خَلًفا لرواية ابـ  ،ففل كص يف مشروطقة الدطاء يف كؾ تشفد :وبالجؿؾة

 إسحاق الشاذة، أو الؿـؽرة.

خطائف، وشقاذه التل أيف وسط الصَلة مـ  التقركَ  ابـ إسحاق ذكرو

 .(2)إخرى، وأحاديث الثؼات الؽثقرة خالػ فقفا بعض أحاديثف

[1247]   

 «.آفرتاش خَلف التقرك»

والصقاب الذي تدل طؾقف إحاديث الصحقحة: أن آفرتاش هق إصؾ 

 :(، وكحقه حديث طائشة127« )رواءاإل»كؿا يف حديث ابـ طؿر يف  ،والسـة
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 ،فقػرتش يف كؾ جؾسة، ويف كؾ تشفد إٓ التشفد إخقر الذي يؾقف السَلم»

فنذا جؾس يف  »...، كؿا جاء يف حديث أبل حؿقد الساطدي مػصًَل: «فقتقرك

الركعتل جؾس طؾك رجؾف القسرى، وكصب القؿـك، وإذا جؾس يف الركعة أخرة 

 .(2)«خرى وقعد طؾك مؼعدتفم رجؾف القسرى، وكصب إقدَّ 

[1248]   

ثؿ ، «الثؼات»فذكره يف ، $تـاقض فقف ابـ ِحبَّان  «.الؼاسؿ بـ فقاض»

 .(1)(1/121« )الضعػاء»كره يف ذ

[1249]   

يف تعؾقؼف طؾك هذا  ،محؿد التائب السعقدي« التؿفقد»لؼد أساء محؼؼ 

يف  ، فنكف لؿ يذكر«طدت الؿرأة..أخقر ما » :(1/118« )التؿفقد»الحديث يف 

، «هتذيب التفذيب»ـسقى تقثقؼ أبل داود، وطزاه ل« الؼاسؿ بـ فقاض»ترجؿة 

 .(1)«!الخَلصة!»و

[1251]   

 «.ااطتؿر مـفا سبعقن كبقًّ »قال: و ،مـ الجعراكة ملسو هيلع هللا ىلصاطتؿر 
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 .ا(مـؽر بزيادة: )وقال: اطتؿر مـفا سبعقن كبقًّ 

، وغقرهؿا مـ حديث «الصحقحقـ»مـ )الجعراكة( فثابت يف  ملسو هيلع هللا ىلصوأما اطتؿاره 

 .(2)«صحقح أبل داود»ابـ طؿر، وأكس، وابـ طباس، وهل مخرجة يف 

[1251]   

يؽسرون طقـف، ويشددون  بؽسر أولف، وأصحاب الحديث «الجعراكة»

كزلفا  ،وهؿا روايتان، وهل ماء بقـ الطائػ ومؽة، وهل إلك مؽة أقرب ،راءه

لؿا قسؿ غـائؿ هقازن مرجعف مـ غزاة حـقـ، وأحرم مـفا، وهل مـ  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 مؽة طؾك بريد مـ صريؼ العراق.

زرقل بؼؾؿ رشدي الصالح مؾحس لأل« أخبار مؽة»ويف حاشقة 

تبعد طـ مؽة خؿسة طشر كقؾق  ،صريؼ الحج العراقلوهل يف (: »2/285)

 «.فقفا مسجد، وبئر قديؿ ماؤه طذب، وهق أحد متـزهات الؿؽققـ ،مرتًا

وهق مقضع قريب مـ مؽة، وهل يف الحؾ، » َلبـ األثقر:« الـفاية»ويف 

 «.ومقؼات لإلحرام

فقخرج ، وكلكف يعـل أكف مقؼات لؿـ أراد العؿرة مـ أهؾ مؽة قال األَْلَباكِل:

( بشرح الـقوي، ويف ذلؽ 7/109« )الؿفذب» يف إلقفا، وهق ما صرح بف فقحرم

 .(109كظر طـدي مـ وجفقـ: اكظر )ص
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ومـ الػؼفاء مـ استحب (: »16/95« )الػتاوى»لذا قال ابـ تقؿقة يف 

ا بعؿرة الـبل )الجعراكة( محتجًّ  لؿـ اطتؿر مـ مؽة أن يحرم مـ )الحديبقة( أو

الحديبقة كاكت مقضع حؾف لؿا أحصر، ولؿ تؽـ مقضع  ، وهق غؾط، فننملسو هيلع هللا ىلص

إحرامف، وأما )الجعراكة(، فنكف أحرم مـفا داخًَل إلك مؽة: ٕكف أكشا العؿرة مـ 

 .(2)«هـاك

[1252]   

كالـجاشل يف : وٓ أورده الشقعة يف كتبفؿ، لؿ أطرفف «.الحسقـ بـ مقسك»

 .(1)«رجالف»ل يف والحؾِّ ، «رجالف»

[1253]   

« إمثال والحؽؿ»أورده الؿاوردي يف  ..«الدكقا دول..: »حديث

 ولؿ يعزه ٕحد!. ،(69)ص

فؼال:  (مخرجف)وهق ما فات الؿعؾؼ طؾقف الدكتقر فماد طبد الؿـعؿ أحؿد 

 «.لؿ أقػ طؾقف!»

، وهق «الؿـتؼك مـ الؿجالسة»وقد أخرجف الديـقري يف  قال األَْلَباكِل:

قال  ؿف أحؿد بـ مروان.ولعؾ الؿتفؿ بف هق الديـقري كػسف، واس «.مقضقع»
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َراُقْطـِل فقف بعد أن اهتؿف بحديث آخر:  وهق طـدي مؿـ كان يضع »الدَّ

 .(2)«ومشاه غقره»وقال الذهبل:  «.الحديث

[1254]   

الدكتقر فماد طبد ، لؾؿاوردي« إمثال والحؽؿ»الؿعؾؼ طؾك كتاب 

 الؿـعؿ أحؿد:

 .قصقر الباع يف تخريج إحاديث ومعرفة مصادرها

 غقره مـ الؿخرجقـ والؿحؼؼقـ! طؾك ه يف ذلؽجؾ اطتؿاد

 ٓ مؿارسة لف يف هذا العؾؿ.

 «.لؿ أقػ طؾقف!»فات الدكتقر الؽثقر مـ العزو بؼقلف: 

آطتؿاد طؾك الؿختصرات مـ كتب التخريج دون الرجقع إلك إصقل 

 يف التثبت مـ اتػاق الروايات أو اختَلففا.

 .(1)«رالجامع الصغق»اطتؿاده يف التخريج طؾك 

[1255]   

 «.ضعقػ» «.ٓ حؾقؿ إٓ ذو طثرة، وٓ حؽقؿ إٓ ذو تجربة»
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، والتِّْرمِذي، وابـ ِحبَّان يف «إدب الؿػرد»أخرجف البخاري يف 

، «الؿستدرك»، والحاكؿ يف «الضعػاء»، ويف «روضة العؼَلء»، ويف «صحقحف»

كؾفؿ ، «ادتاريخ بغد»، والخطقب يف «الحؾقة»، وأبق كعقؿ يف «الؿسـد»وأحؿد يف 

ابـ وهب طـ طؿرو بـ الحارث طـ دراج طـ أبل الفقثؿ طـ أبل  طـ ،مـ صرق

 سعقد مرفقًطا بف.

 «.حديث حسـ غريب..: »قال التِّْرِمذي

 وافؼف الذهبل. «.صحقح اإلسـاد: »قال الحاكؿو

 «.غريب مـ حديث طؿرو بـ الحارث...: »قال أبق كعقؿو

: قال الحافظ فقف ،ف أبق السؿحتاج، وكـقرواتف ثؼات غقر در قال األَْلَباكِل:

 «.ضعػ ،صدوق يف حديثف طـ أبل الفقثؿ»

 .«الؽامؾ»استـؽر لف هذا الحديث ابـ طدي يف 

فرواه طـ أبل  ،مع ضعػ دراج خالػف ابـ زحر، وهق ضعقػ أيًضاو

أخرجف البخاري يف  الفقثؿ طـ أبل سعقد... فذكره مقققًفا طؾقف، وهق الصقاب.

 «.دإدب الؿػر»

ث كـت جالًسا طـد معاوية فحدَّ » (:675« )صحقحف»أخرج البخاري يف و

 وإسـاده صحقح. «.ٓ حؽقؿ إٓ ذو تجربة»كػسف، ثؿ اكتبف فؼال: 

، فتح( بصقغة الجزم مختصًرا - 20/519« )صحقحف»طؾؼف البخاري يف و
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 .مقققف أصؾف الحديث أن يمكد مؿاوهق 

الحديث وضعػف، فؼد اختؾػت أققال  هذا ةومع وضقح طؾ» قال األَْلَباكِل:

مـ ذلؽ أن الحافظ سؽت  .العؾؿاء حقلف ما بقـ مصحح، ومحسـ، ومضعػ

، ولعؾ ذلؽ «رده طؾك الؼزويـل»طـ التصحقح، والتحسقـ الؿشار إلقفؿا يف 

ا لرد حؽؿ الؼزويـل طؾقف بالقضع، ولقس التحؼقؼ يف ٕن هؿف كان متقجفً 

 .(2)«مرتبتف..

[1256]   

ما أحسـ » :-(2/388« )تدريب الراوي»كؿا يف -جقزي وقد قال ابـ ال

ققل الؼائؾ: إذا رأيت الحديث يبايـ الؿعؼقل، أو يخالػ الؿـؼقل، أو يـاقض 

فاطؾؿ أكف مقضقع، وقال: ومعـك مـاقضتف لألصقل: أن يؽقن خارًجا  :إصقل

 .(1)«طـ دواويـ اإلسَلم مـ الؿساكقد، والؽتب الؿشفقرة

[1257]   

طؾؿف لؿ يؽـ ومع فضؾف « إمثال والحؽؿ»اب والؿاوردي صاحب كت

 .(1)طـده دراية أو اهتؿام بعؾؿ الحديث
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[1258]   

روا ما يبؼك ثِ آف ،حب دكقاه أضر بآخرتف، ومـ أحب آخرتف أضر بدكقاهأمـ »

 «.ضعقػ» «.طؾك ما يػـك

أخرجف ابـ ِحبَّان، وابـ أبل طاصؿ، والحاكؿ، والبقفؼل، وأحؿد، وطبد 

 بـ حؿقد، وغقرهؿ.

 ورده الذهبل بآكؼطاع، وتبعف الؿـذري، والؿـاوي. ،ف الحاكؿوصحح

الؿطؾب بـ طبد اهلل بـ حـطب » (:5/214« )الترغقب»قال الؿـذري يف 

 «.لؿ يسؿع مـ أبل مقسك

فبادرت إلك  ،ا ققًيا مـ حديث أبل هريرةثؿ وجدت لف شاهدً  قال األَْلَباكِل:

 .(2)(1187« )الصحقحة»إخراجف يف 

[1259]   

تػسقر »ا ة مـ إحاديث الؽثقرة القاهقة التل سقد هبا مختصرَ وهـاك جؿؾ

أٓ وهؿا: الشقخ محؿد كسقب الرفاطل، والشقخ الصابقين،  ،كتابقفؿا« ابـ كثقر

ِعقػة التل أهنؿا حذفَ  فؼد أوهؿا الؼراء يف الؿؼدمة ا مـ كتابقفؿا إحاديث الضَّ

الصحقحة فؼط!  هنؿا اقتصرا طؾك إحاديثأوردت يف كتاب ابـ كثقر، و
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ـ إذ هؿا جاهَلن هبذا العؾؿ، وإول مـفؿا أكا مِ  :والقاقع يشفد بخَلف ققلفؿا

أطرف الـاس بف، فؼد طاش يف الدطقة السؾػقة طشرات السـقـ، وكان يحضر 

إٓ هذا العؾؿ، وكتابف  ،دروسل يف حؾب وغقرها، واستػاد مـفا ما شاء اهلل تعالك

 .(2)ؽهذا الؿختصر أكرب دلقؾ طؾك ذل

[1261]   

وقد تؼدمت بعض  !ر  أشعري خؾػل مُ « تػسقر ابـ كثقر»الصابقين مختصر 

 .(1)خرى التل تدل طؾك ما ذكركاالـؿاذج إ

[1261]   

أما ترى السؿاوات  ،إذا استجؿر أحدكؿ فؾققتر، وإن اهلل وتر يحب القتر»

 «.شقاءأا، وذكر ا، والطقاف سبعً ا، وإرض سبعً سبعً 

 «.مسـده»البزار يف رواه  .«مـؽر هبذا التؿام»

 «.: أبق طامر الخزازوآفتف

: دون ،ول قد جاء مـ صريؼ أخرى طـ أبل هريرة مرفقًطا بفوالشطر إ

 «.ا...ما ترى السؿاوات سبعً أ»
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 ،(2195« )الصحقحة»أخرجف الشقخان، وغقرهؿا، وهق مخرج يف 

 .(218« )صحقح أبل داود»و

لدلقؾ طؾك « أما ترى..» :ةبل هريرة بدون زيادأ واتػاق الطرق طؾك رواية

 .(2)كؽارهتا أو إدراجفا

[1262]   

 «.ضعقػ» «.كان يجـب فقغتسؾ، ثؿ يستدفئ بل قبؾ أن أغتسؾ»

 «.مسـده»أخرجف طؾل بـ الجعد يف 

لؽـ وقع فقف  ،«شرح السـة»ومـ صريؼ ابـ الجعد أخرجف البغقي يف 

 وط.وهق تحريػ لؿ يـتبف لف الشقخ شعقب إركاؤ )حصقـ( مؽان )حريث(!.

 .مـف خرآؿ والحديث طزاه ٓبـ ماجف مـ حديث وكقع، وهق وهَ 

لقس بنسـاده : »الحديث طؼب ققلف يف اأيًض ومـف تعؾؿ تساهؾ التِّْرمِذي 

 «.بلس

حديث لؿ يصح، ولؿ يستؼؿ، » ا أبق بؽر بـ العربل بؼقلف:حسـ صـعً أوقد 

 .(1)ه، وأقر«شرحف طؾك التِّْرمِذي»يف  $كؼؾف أحؿد شاكر  «.فَل يثبت
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[1263]   

الحؿد هلل الذي أذهب طـا الحزن، وإذى،  :كان إذا خرج مـ الخَلء قال»

 «.ضعقػ» «.وطافاين

 وإسـاده ضعقػ، ولف طؾتان:  «.طؿؾ الققم والؾقؾة»أخرجف ابـ السـل يف 

 الجفالة.: األولك

ولك: رفعف، ويف إيف  ،ففـاك روايتان .يف الؿتـ آضطراب: الثاكقةو

 وقػف. :إخرى

 وافؼ سػقان الثقري طؾك وقػف.و

لؿقافؼة شعبة يف الرواية إخرى  :ومؿا ٓ شؽ فقف أن الؿقققف أصح

 لؾثقري.

 ورفعف أيًضا شعبة.

ٓتػاق أبل حاتؿ معف طؾك أن الثقري  :رجح ما جزم بف أبق ُزْرَطةوإ

 «.كؽتف طؾك إصراف»قر الحافظ ابـ حجر أبا زرطة يف أو أحػظ مـ شعبة.

 أن الصحقح يف الحديث الققػ. ومعـك ذلؽ

قد خبط خبط طشقاء يف هذا الحديث، وقال يف  $يت الشقكاين أور

الجامع »وكلكف اغرت بؿا وقع يف بعض كسخ  «.إسـاده صالح..«: »السقؾ الجرار»
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ٓ ققؿة طؾؿقة « الجامع»وكلكف ٓ يعؾؿ أن رمقز  مـ الرمز لف بالصحة.« الصغقر

 «.ضعقػ الجامع»، و«ح الجامع الصغقرصحق»لفا، كؿا تراه يف مؼدمة 

بقـ أن يؽقن  الشقكاينفرتدد  مسؾؿ، بـ إسؿاطقؾ فػقف أكس: حديث وأما

ِعقػ، ولق سؾؿ هبذا الرتدد فذلؽ مؿا  :العبدي الثؼة، وبقـ أن يؽقن البصري الضَّ

 .(2)...يؿـع الؼقل بلن إسـاده صالح

[1264]   

إذا مر بقـ يديف أمر بنطادة الصَلة  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  واألخبار الصحقحة:

 «.الحؿار، والؽؾب، والؿرأة

ضعقػ  ،«ٓ يؼطع الصَلة كؾب، وٓ حؿار، وٓ امرأة..» أما حديث:

ا، وآفتف: إسحاق بـ أبل فروة، وهق مرتوك  .جدًّ

 «.الؿقزان»وهذا الحديث استـؽره ابـ طدي، وتابعف الذهبل يف 

رض هذه ومعا»وقد ساق ابـ الؼقؿ إحاديث الصحقحة، وقال طؼبفا: 

إحاديث قسؿان: صحقح غقر صريح، وصريح غقر صحقح، فَل يرتك العؿؾ 

 «.هبا لؿعارض هذا شلكف

يف الؾقؾ وهل معرتضة بقـف  ملسو هيلع هللا ىلصكحديث طائشة يف صَلتف  يعـل بالصحقح:
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 متػؼ طؾقف. .راقدة طؾك الػراش ،وبقـ الؼبؾة

يف والػرق بقـ الؿار وبقـ الـائؿ » (:2/6:1« )الػتح»قال الحافظ يف 

ففؽذا الؿرأة  ،بخَلف آستؼرار كائًؿا كان أو غقره ،الؼبؾة: أن الؿرور حرام

 «.يؼطع مرورها دون لبثفا

 ملسو هيلع هللا ىلصحديث ابـ طباس يف مروره بقـ يدي الصػ، ورسقل اهلل  ومثؾف:

 يصؾل يف طرفة، وإرسالف إتان ترتع. متػؼ طؾقف.

ن الحؿار لقس فقف أ» (:36-3/34« )صحقحف»قال الحافظ ابـ خزيؿة يف 

، وإكؿا مر بقـ يدي أصحابف، وسرتة اإلمام سرتة لؿـ ملسو هيلع هللا ىلصمر بقـ يدي الـبل 

 .(2)«خؾػف

[1265]   

 «.ٓ يؼطع الصَلة شلء» ومثؾف حديث:

اتػؼقا طؾك تضعقػف، وقد بسط الحافظ  ، وآفتف: طػقر بـ معدان.«مـؽر»

وهق مؿـ سؼطت ترجؿتف مـ  .«هتذيب الؽؿال»الؿزي أققال جارحقف يف 

وقال أبق حاتؿ:  «.الضعػاء»وأورده الذهبل يف  لؾعسؼَلين.« تفذيبهتذيب ال»

 .(1)«ٓ يشتغؾ بحديثف»
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[1266]   

 ،صدوق»)الخقٓين(: قال ابـ أبل حاتؿ: ـإدريس بـ يحقك الؿعروف ب

 «.سئؾ طـف أبق ُزْرَطة فؼال: رجؾ صالح مـ أفاضؾ الؿسؾؿقـ

 «. سقاهما رأيت يف الصقفقة طاقًَل » قال يقكس بـ طبد األطؾك:

 وصحح لف الحاكؿ.

كان يشبف بشر الحايف يف  ،وذكر الذهبل أكف مـ إبدال ،(122تقيف سـة )

 فضؾف وتللفف.

لؿ »: غػؾ طـ ترجؿتف الشقخ أحؿد شاكر فؼال يف تعؾقؼف طؾك التِّْرمِذي

 .(2)«!أجد ترجؿة إلدريس هذا!

[1267]   

 «.صؾك قبؾ الؿغرب ركعتقـ»

 «.صحقحف»أخرجف ابـ ِحبَّان يف  .«شاذ»

ٓ أجد يف هذا اإلسـاد مـ هق أولك بتعصقب الخطل يف هذه الزيادة: ٕهنؿ 

حد بجرح سقى طبد الصؿد بـ طبد القارث، فنكف ألؿ يتؽؾؿ فقفؿ  ،ا ثؼاتجؿقعً 

 «.ثؼة يخطئ»مع كقكف مـ رجال الشقخقـ، فؼد قال فقف ابـ قاكع: 
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 فنن لؿ يؽـ هق فابـف طبد القارث: ٕكف قد خقلػ، وأبقه تقبع.

فؼال يف  ،بـػل ما تضؿـتف هذه الزيادة $جؾ ذلؽ جزم ابـ الؼقؿ أومـ 

أكف كان  ملسو هيلع هللا ىلصوأما الركعتان قبؾ الؿغرب، فنكف لؿ يـؼؾ طـف «: »زاد الؿعاد»

 «.أصحابف طؾقفؿا... يصؾقفؿا، وصح طـف أكف أقرَّ 

وقد غػؾ طـ هذا  .(1/208« )الػتح»وذكر كحقه الحافظ ابـ حجر يف 

 .(2)«وإسـاده صحقح»فؼال:  «الزاد»الؿعؾؼ طؾك 

[1268]   

ا يف إن هذه أيام أكؾ، وشرب، وذكر اهلل، فَل تصقمقا فقفـ إٓ صقمً »

 «.هدي

َراُقْطـِل يف . مـؽر بذكر آستثـاء  «.ســف»أخرجف الدَّ

 مرتوك.«: الؽاشػ»قال الذهبل يف  ،: سؾقؿان بـ أرقؿوآفتف

طـ  ،سـده الصحقحفراوه طـ الزهري ب، وقد خالػفؿا معؿر إسـاًدا ومتـًا

طبد اهلل بـ حذافة أن يركب أيام  ملسو هيلع هللا ىلصقال: أمر الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصرجؾ مـ أصحاب الـبل 

 رواه الطحاوي، وأحؿد. كحقه دون آستثـاء، وهق الصحقح. ،مـك... الحديث

لحديث البخاري، وغقره طـ طائشة، وابـ  :لؽـ معـك الحديث صحقح
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 «. لؿـ لؿ يجد الفديلؿ يرخص يف أيام التشريؼ أن يصؿـ إٓ»طؿر قآ: 

 .(2)ا يف الرفع ففق يف حؽؿ الؿرفقع طـد الجؿفقرإن لؿ يؽـ صريحً 

[1269]   

 «.إذا ططس الرجؾ واإلمام يخطب يقم الحؿعة فقشؿتف»

ا»  «.إم»أخرجف الشافعل يف . «ضعقػ جدًّ

 «.مرتوك»: إبراهقؿ بـ محؿد بـ أبل يحقك إسؾؿل، قال الحافظ فقف: وآفتف

« أكصت»كان ققل الؼائؾ:  إكف إذ إول: -واهلل أطؾؿ- والذي يرتجح طـدي

فبإولك  ،دلة يف إمر بالؿعروفمع أكف داخؾ يف إ ،لغقا، كؿا يف الحديث الصحقح

لؿا يرتتب مـ التشقيش طؾك الحاضريـ  ،أن ٓ يشؿت العاصس، وٓ يرد السَلم

 بسبب الرد والتشؿقت، وهذا ضاهر ٓ يخػك طؾك أحد.

ا لؾذريعة: ٕن أكثرهؿ ٓ م إلؼاء السَلم طؾك الؿستؿعقـ سدًّ بؾ أرى طد

 يعؾؿ أكف يجقز الرد إشارة بالقد، أو الرأس.

( طـ الشافعقة ما يقافؼ 519- 9/511لؾـقوي )« الؿجؿقع»ثؿ رأيت يف 

 .(1)(20/606« )الػتح»جؾ العطاس كَلم ابـ دققؼ يف أالذي رجحتف، واكظر مـ 
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[1271]   

 «.اضعقػ جدًّ » «. العقدتؼبؾ اهلل مـا ومـؽ. يف»

 «.الؽامؾ»أخرجف ابـ طدي يف 

أن الصحابة كاكقا إذا التؼقا يقم العقد  لؽـ ثبت ذلؽ مـ صريؼ أخرى ققية:

 .(2)وأخرجف الؿحامؾل، وغقره «.تؼبؾ اهلل مـا ومـؽ»يؼقل بعضفؿ لبعض: 

[1271]   

يا أكس! »أكف ذكر حديث:  وإن مـ صامات الدكتقر الؼؾعجل وجفاَلتف:

أخرجف العؼقؾل يف  ،، وهق مقضقع«لؿَلئؽة إلك أكصاف سققفالباس ا

، وجزم الشقكاين «الؿقضقطات»، وأورده ابـ الجقزي يف «الضعػاء»

ن الدكتقر الؼؾعجل ذكره يف جؿؾة إحاديث أ، و«الػقائد»بقضعف يف 

اهلل و ،(515)ص« ضعػاء العؼقؾل»التل ففرسفا يف آخر « الصحقحة»

 .(1)ققة إٓ باهللالؿستعان، وٓ حقل وٓ 

[1272]   

مع كقكف يف  ،«غط رأسؽ مـ الـاس، وإن لؿ تجد إٓ خقًطا: »وحديث

الذي كشره الدكتقر الؼؾعجل، فؼد كجا مـ جقره الذي تجؾك « ضعػاء العؼقؾل»
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يف ففرسقف الؾذيـ وضعفؿا يف آخره، فنكف لؿ يقرده يف الصحقحة، وٓ يف 

ِعقػة، ويف كؾ مـفؿا ما هق مـ حؼ أخ  .(2)ر طـد أهؾ العؾؿالضَّ

[1273]   

فنذا كحـ وجدكاه لؿ يؽـ  ،، وقؾقؾ ما كجد الطعامملسو هيلع هللا ىلصكـا زمان رسقل اهلل »

 «.لـا مـاديؾ... الحديث

 «.غريب»أخرجف ابـ ماجف، وقال: 

( مـ صريؼ إبراهقؿ بـ الؿـذر: حدثـل محؿد 5957وأخرجف البخاري )

 بـ فؾقح قال: حدثـل أبل... فذكره.

ويف رواية:  «.ضعقػ»إسؾؿل قال ابـ َمِعقـ:  فؾقح بـ سؾقؿان الؿدين

قال و «.لقس بالؼقي»قال أبق حاتؿ: و «.لقس بالؼقي، وٓ يحتج بحديثف»

 «.ضعقػ»قال ابـ الؿديـل: و «.ضعقػ»الـََّساِئل: 

مؼدمة  ومشاه غقرهؿ كالعؼقؾل، وابـ طدي، ولؿ يلت الحافظ ابـ حجر يف

ؼقية أمره، بؾ ضاهر كَلمف يؿقؾ إلك يف الدفاع طـف بشلء يـػع يف ت« الػتح»

 تضعقػف.

احتج بف البخاري، وروى لف مسؾؿ حديًثا واحًدا، وهق حديث : »فؼال

                                           

 (.5671( حديث: )21/191( )2)



   
« لسلت الضعيفتالس»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
580 

 

لف  :وضعػف يحقك بـ َمِعقـ، والـََّسائِل، وأبق داود... وقال ابـ طدي ،اإلفؽ

 «.أحاديث صالحة مستؼقؿة، وغرائب، وهق طـدي ٓ بلس بف

طؾقف البخاري اطتؿاده طؾك مالؽ، وابـ قؾت: لؿ يعتؿد » :)قال الحافظ(

ضراهبؿا، وإكؿا أخرج لف أحاديث أكثرها يف الؿـاقب، وبعضفا يف أطققـة و

 «.الرقاق

ومـ الؿحتؿؾ أن يؽقن ضعػف بسبب أبقف، فنن الؿضعػقـ لف  قال األَْلَباكِل:

استغرب ابـ ماجف هذا الحديث، فَل لذلؽ أكثر بؽثقر مـ الؿقثؼقـ، ولعؾف 

 .(2)لـػس بعد ذلؽ لحديثف إٓ إذا تقبع، وهقفات!تطؿئـ ا

[1274]   

 «.ملسو هيلع هللا ىلصجؾ: كاتب كان لؾـبل السَّ »

، وأبق داود، «الســ»، والبقفؼل يف «الؽبقر»أخرجف الطرباين يف  «.مـؽر»

 وغقرهؿ.

ا مـ حديث كافع طـ » :«تػسقره»قال الحافظ ابـ كثقر يف  وهذا مـؽر جدًّ

مـ الحػاظ بقضعف، وإن كان يف . وقد صرح جؿاطة ٓ يصح أصًَل  ،ابـ طؿر

 «.مـفؿ شقخـا الؿزي... ،«ســ أبل داود»

                                           

 (.5675( حديث: )21/196( )2)
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وقد تصدى اإلمام أبق جعػر بـ جرير الطربي لإلكؽار طؾك هذا الحديث 

اب الـبل تؿ رد، وقال: ٓ يعرف يف الصحابة أحد اسؿف )السجؾ(، وكتَّ أورده 

ره ، وأما مـ ذك$معروفقن، ولقس فقفؿ أحد اسؿف )السجؾ(، وصدق  ملسو هيلع هللا ىلص

 يف أسؿاء الصحابة، فنكؿا اطتؿد طؾك هذا الحديث.

سؿعت شقخـا ابـ » (:5/2:7« )تفذيب الســ»قال ابـ ققؿ الجقزية يف 

كاتب اسؿف  ملسو هيلع هللا ىلصتقؿقة يؼقل: هذا الحديث مقضقع، وٓ يعرف لرسقل اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلص)السجؾ( قط، ولقس يف الصحابة مـ اسؿف )السجؾ(، وكتاب الـبل 

 .(2)«ؼال لف: )السجؾ(...معروفقن لؿ يؽـ فقفؿ مـ ي

[1275]   

خرج لف يف الشقاهد، أوإن كان مـ رجال مسؾؿ، فنكؿا  «خؾػ بـ خؾقػة»

 .(1)ثؿ إكف كان اختؾط

[1276]   

طؾل أخق  ،رأيت طؾك باب الجـة مؽتقًبا: ٓ إلف إٓ اهلل محؿد رسقل اهلل»

 «.رسقل اهلل

الضعػاء »، وابـ ِحبَّان يف «الؽامؾ»أخرجف ابـ طدي يف «. مقضقع»
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، وغقرهؿ، «زوائده طؾك فضائؾ الصحابة ٕحؿد»، والؼطقعل يف «لؿجروحقـوا

 وآفتف: كادح بـ رحؿة.

 طـ ،ٓبـ جؿقع« معجؿ الشققخ»الدكتقر تدمري يف تعؾقؼف طؾك  كؼؾ

 الحديث خرج أكف -شقعل أكف والظاهر- الؿحؿقدي الباقر محؿد الشقخ

خرى ٓبـ طدي، وإ «لؾؽامؾ» كولطزا إ ،ولػظفؿا واحد ساقفؿا، بروايتقـ

، وهذا خطل: ٕن أحؿد ٓ دخؾ لف يف ڤ«باب فضائؾ طؾل »لإلمام أحؿد يف 

 هذا الحديث، وٓ رواه، وإكؿا هق مـ زوائد الؼطقعل طؾقف.

ومثؾ هذا القهؿ يؼع فقف كثقر مـ الؿتعؾؼقـ هبذا العؾؿ، وبخاصة الشقعة 

 .(2)ا تدلقًسا وتضؾقًَل مـفؿ، وبعضفؿ قد يػعؾقن ذلؽ طؿدً 

[1277]   

لإلمام أحؿد ثالثة « فضائؾ الصحابة»إن األحاديث الؿروية يف كتاب 

 كقاع: أ

 بـ اإلمام أحؿد طـ أبقف.ا: مـ رواية أبل بؽر الؼطقعل طـ طبد اهلل األول

 : مـ رواية الؼطقعل طـ طبد اهلل بـ أحؿد طـ شققخف طـ غقر أبقف.الثاين

 هلل بـ أحؿد.: مـ رواية الؼطقعل طـ شققخف غقر طبد االثالث
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مـ ٓ طؾؿ طـده بإساكقد، وصبؼات الرواة يتقهؿ مـ مجرد رؤيتف 

فقـبغل التـبقف  ،أكف مـ رواية أحؿد! ولقس كذلؽ« كتاب الػضائؾ»الحديث يف 

 .(2)فقساء إلقف ،حتك ٓ يـسب لإلمام أحؿد مـ الحديث ما لؿ يروه

[1278]   

لرفاطل، والشقخ الشقخ كسقب ا «:تػسقر ابـ كثقر»ا يغتر كثقًرا مختصرَ 

جاهؾقـ أكف قد ساقف  :بسؽقت ابـ كثقر طؾك بعض إحاديث ،الصابقين

فربئت ذمتف مـف، وٓ شؽ أن تصحقحفؿا لؿ يؼؿ طؾك بحث مـفؿا  ،بنسـاده

 .(1)أحقاًكا طؾك تراجؿ رجالف، فنهنؿا مـ أبعد الـاس طـ هذا العؾؿ

[1279]   

، وإكؿا هق «الؾػظٓ أصؾ لف هبذا » «.إن اهلل يصؾل طؾك مقامـ الصػقف»

مختصر تػسقر »مـ التخريػات الؽثقرة لألحاديث الـبقية التل وقعت يف كتاب 

 لؾشقخ كسقب الرفاطل بسبب العجؾة يف آختصار.« ابـ كثقر

إن الل ومالئؽتف »إكؿا هق بؾػظ: « تػسقر ابـ كثقر»صؾ هذا الحديث يف أو

 .(1)وهق حديث معروف .«يصؾقن طؾك مقامـ الصػقف
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[1281]   

لف تخريجات طجقبة،  ،الدكتقر تدمري« معجؿ الشققخ»ن الؿعؾؼ طؾك فن

 :ولف بعض إخطاء وإوهام يف التخريج، ولف

 «.أخرجف البخاري»طؾؼ طؾك حديث بؼقلف:  ،(911)ص

مـ  ءشل وهذا تخريج طجقب مقهؿ أن الحديث رواه البخاري، وٓ الرد:

 تجد لؿ :«البخاري» مـ لقفإ أشار الذي الؿؽان إلك رجعت إذا فنكؽذلؽ البتة، 

 !!طؾقف ابـ طباس الؿقققف حديث إٓ فقف

لؾرتمذي، « الؿعجؿ»فنن الدكتقر طزا حديث يف تعؾقؼف طؾك  (:545)ص

 والـََّساِئل، والدرامل!! وهذا خطل محض يشبف خطله السابؼ يف الحديث.

أن الدكتقر ٓ معرفة لف هبذا العؾؿ، أو طؾك إقؾ بػـ  طؾك وهذا يدل

ٓ كقػ استجاز طزو إففق يخبط فقف خبط العشقاء يف الؾقؾة الظؾؿاء، و ،تخريجال

 
ٍّ
لؿجرد كقهنؿ رووا يف الباب حديًثا آخر مـ فعؾف  ،إلك مـ لؿ يروه حديث ققلل

 !؟!ملسو هيلع هللا ىلص

 .«لؿ أجد لف ترجؿة» ( قال:548)ص

 وكؿ لف مـ مثؾ هذا الـػل!! الرد:

ٓبـ ماجف يف « جؿطزا الدكتقر تدمري يف تعؾقؼف طؾك الؿع (:551)ص

ن الذي طـد ابـ نف ،سببف الجفؾ هبذا العؾؿ ،الجفاد، وهذا كذب طؾك ابـ ماجف
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( مـ رواية جؿع 1762ماجف يف الباب الؿشار إلقف إكؿا هق حديث آخر برقؿ )

 لقس مـفؿ أكس. ،مـ الصحابة

 !!هذا العزو مـ تخؾقط يففتلمؾ كؿ لف 

حث طؾك أن الرجؾ ٓ معرفة طـده ومؿا يدل البا» (:553قال األَْلَباكِل)ص

اًبا، وكؾ ما بعؾؿ الجرح والتعديؾ، وما أذكر أين رأيتف جرح راويً  ا ما، ولق كان كذَّ

 .(2)«!صـعف يف تخريجاتف كؼؾ دون تؼؿقش!

[1281]   

أن ما تػرد بف ابـ طساكر ففق ضعقػ، وهذه  :بـاء طؾك الؼاطدة الؿعروفة»

 .(1)«إصَلقفالقس طؾك  ،الؼاطدة، وإن كاكت تشذ أحقاًكا

[1282]   

 «.ركعتان بعؿامة خقر مـ سبعقـ ركعة بغقر طؿامة»

، وآفتف: أحؿد بـ صالح، وكان «الؿسـد»رواه الديؾؿل يف «. مقضقع»

يضع الحديث، كؿا قال ابـ ِحبَّان، وهق غقر أحؿد بـ صالح الؿصري الحافظ، 

 «.الثؼات»كؿا كبف طؾقف ابـ ِحبَّان يف 
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 حالف. ةفظ الؿصري، وكلكف مال إلك تؿشقكلن الحافظ الؿـاوي ضـف الحا

 «.إزالة آلتباس»واطتؿد طؾك الؿـاوي الشقخ طبد اهلل الغؿاري يف رسالتف 

 «.وهذا الحديث مع ضعػف أققى ما ورد يف هذا الباب!» :بؼقلف

 
 
 صقفِ  والرجؾ قد تبقـ لل مـ رسائؾف أكف خؾػل

 
 .(2)اكٌ حاقٌد حاسٌد أفَّ  ل

[1283]   

د الرحؿـ بـ مؼبقل إهدل القؿاين يف رسالتف ققل الشقخ محؿد بـ طب

ويف إسـاده طبد العزيز بـ »: «سـقة رفع القديـ يف الدطاء بعد الصؾقات الؿؽتقبة»

كف حديث ل، وغقره ب«مقزان آطتدال»طبد الرحؿـ فقف مؼال، وصريح يف 

، وأقره الشقخ طبد اهلل الغؿاري «لؽـف يعؿؾ بف يف فضائؾ إطؿال! ،ضعقػ

 قدم لف، وطؾؼ طؾقف!الذي 

ن نف ،فقف دٓلة ضاهرة طؾك جفؾ هذا الرجؾ هبذا العؾؿ، أو تجاهؾف

أن حديثف يؽقن مـ قسؿ « اهتؿف أحؿد..»مؼتضك ققل الذهبل يف طبد العزيز: 

ا. ِعقػ جدًّ  الضَّ

فاسد آطتبار: ٕن مـ شروط العؿؾ « لؽـف يعؿؾ بف...» وققلف:

ِعقػ طـد مـ يؼقل بف: أن ٓ يشتد ضعػف، كؿا ذكر ذلؽ  بالحديث الضَّ
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الذي حشاه كذًبا، « الؼقل الؿؼـع»مثؾ كتابف  ،الغؿاري كػسف يف بعض رسائؾف

 .(2)وزوًرا، وسػاهة، وقؾة حقاء

[1284]   

الؿدطق )طبد القهاب مفقة( الجزائري كحا كحق طبد اهلل الغؿاري يف 

ـ لل أكف . وقد تبق«إكف بدطة وهق سـة :كشػ إكـة طؿا ققؾ»رسالة لف سؿاها 

ا مـف بعؿقمات لؿ يجر تؿسؽً  :مؼؾد لف يف كثقر مـ بدطف التل زطؿ أهنا سـة

طؿؾ السؾػ طؾقفا، أو بلحاديث واهقة ٓ يجقز العؿؾ هبا، ولق يف فضائؾ 

 لشدة ضعػفا. :إطؿال

وهذا مـفجف ومـفج الشقخ طبد اهلل الغؿاري، ومـ جرى مجراه مـ الؿبتدطة 

فقؼقسقن هذه  ،دة والعبادة، أو بقـ الؿباحات والطاطاتالذيـ ٓ يػرققن بقـ العا

لبقاهنا، وتػصقؾ الؼقل يف جزئقاهتا، بؾ قال:  :ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  هبا طؾك تؾؽ التل لؿ يلت

مركا هذا ما أحدث يف أمـ »وقال يف العبادات:  رواه مسؾؿ. :«أكتؿ أطؾؿ بدكقاكؿ»

 .(1)كسلل اهلل لـا ولؽؿ الفداية رواه مسؾؿ. .«لقس مـف ففق رد

[1285]   

حديث طفد بتعؾؼف ، «مثال الؿاورديأ»فنن الدكتقر فماد يف تعؾقؼف طؾك 
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لن مملػ إول هق ف ،«مجؿع الزوائد»غقر « الزوائد»ففق ٓ يعؾؿ أن  ،هبذا العؾؿ

 .(2)لؾفقثؿل!« مجؿع الزوائد»و البقصقري، وقد تقهؿ بقـفؿا!!

[1286]   

ٓ » صحح حديث:أكف ومـ طجائب الدكتقر طبد الؿعطل الؼؾعجل 

ياه يف ففرس إ، فؼد صححف بنيراده «تقضع الـقاصل إٓ يف حج، أو طؿرة

تبعف بػفرس ألؾعؼقؾل، و «الضعػاء»إحاديث الصحقحة الذي وضعف يف آخر 

ِعقػة، والؿـؽرة التل ٓ أصؾ لفا! وقد  ا ما ؿورد يف كؾ مـفأآخر لألحاديث الضَّ

بالغ هبذا العؾؿ، وجرأة مر الذي يدل طؾك جفؾ حؼف أن يذكر يف أخر!! إ

 .(1)طجقبة، وهتقر ٓ كعرف لف مثقًَل 

[1287]   

يف الرواة )محؿد بـ الحجاج( جؿع، وفقفؿ اثـان قال ابـ َمِعقـ يف كؾ 

 «.لقس بثؼة»مـفؿا: 

صاحب حديث الفريسة  ،: محؿد بـ الحجاج الؾخؿل القاسطلأحدهؿا

اب.  الؽذَّ

 .(1): محؿد بـ الحجاج الؿصغرواآلخر
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[1288]   

 لؽـف غقر مقثقق بف يف الرواية. ،الؽاتب الشفقر صاحب التصاكقػ «الجاحظ»

 .(2)«لسان الؿقزان» :اكظر وضعػف غقره. «.لقس بثؼة، وٓ ملمقن»قال ثعؾب: 

[1289]   

 .«لتزدحؿـ هذه إمة طؾك الحقض ازدحام إبؾ وردت لخؿس»

 «.ضعقػ»

الف رج ،وإسـاده ضعقػ «.الؿعجؿ الؽبقر»أخرجف ابـ ِحبَّان، والطرباين يف 

 ثؼات غقر ابـ زبريؼ، فنكف مختؾػ فقف.

ين إأن الحديث ضعقػ: ٕن مدار صرقف طؾك ابـ زبريؼ، و وجؿؾة الؼقل:

فالحؿد هلل الذي  ،ن ذلؽ كان تبًعا لغقريأا، واستغػر اهلل مـ تؼقيتل إياه سابؼً 

وفؼـل لؾرجقع طـ خطئل، فؿـ كان طـده كسخة مـف فؾقضرب، ولقـؼؾف إلك 

 .(1)الؽتاب أخر

[1291]   

لق تعؾؿ الؿرأة حؼ »كـت لؿا تؽؾؿت طؾك رجال إسـاد البزار يف حديث: 

 قؾت يف فضقؾ الراوي طـ مقسك بـ طؼبة: إكف فضقؾ بـ طقاض.. «الزوج...
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كف فضقؾ بـ سؾقؿان أوأن قد حصحص الحؼ، وتبقـ أكف لقس بف، و

، «الؿعجؿ الؽبقر»بعد أن قام إخ الػاضؾ حؿدي السؾػل بطبع  ،الـؿقري

ا كاكت كػقس ا صالؿَ ا ثؿقـً وبذلؽ قدم لعؾؿاء السـة، وصَلب طؾؿ الحديث كـزً 

كا اكثر ألعؾل  ،الؿحبقـ لؾحديث الـبقي متشققة لؾقققف طؾقف، وآستػادة مـف

وهق كػس إسـاد ، حقث كشػ لـا ،الؿستػقديـ مـف، وهذا الؿثال بقـ يديؽ

قف خطل وقع فقف الحافظ مـ البزار، وإين اكتشػت بذلؽ خطل وقعت فقف جرين إل

 قبؾل، وهق تحسقـف إسـاد البزار...

كؿا يف  وفضقؾ بـ سؾقؿان الـؿقري تؽاد أققال إئؿة تتػؼ طؾك تضعقػف.

وترى جؿقعفؿ أجؿعقا طؾك تضعقػف طؾك اختَلف  «.هتذيب التفذيب»

 لػاضفؿ، ولؿ يقثؼف مـفؿ غقر ابـ ِحبَّان، وٓ يخػك طؾك أهؾ العؾؿأطباراهتؿ، و

 !أكف ٓ ققؿة لتقثقؼف إذا تػرد، فؽقػ إذا خالػ؟

 فؼد أخرج لف الشقخان؟ فنن ققؾ:

ا فؾعؾ إخراجفؿا اختقارً  ،وقد خالػفؿا إئؿة الؿذكقرون : كعؿ.كؼقل

 .ا ومتابعةً مـفؿا لبعض أحاديثف، أو استشفادً 

لقس لف يف البخاري »(: 546)ص« فتح الباري»قال الحافظ يف مؼدمة 

 «.قبع طؾقفا...سقى أحاديث ت

ِعقػة»إلك « الصحقحة»وبـاء طؾك ما تؼدم أخرجت الحديث مـ   .(2)«الضَّ
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[1291]   

 «.إٓ ومعفا محرم يحرم طؾقفا [بريًدا]« ٓ تسافر امرأة»

رواه أبق داود، وابـ خزيؿة، والحاكؿ، وابـ طساكر  .شاذ بؾػظ )الربيد(

 طـ سفقؾ بـ أبل صالح.. بف.

 ووافؼف الذهبل. ؿ.صحقح طؾك شرط مسؾ قال الحاكؿ:

 الربيد اثـا طشر مقًَل. قال ابـ خزيؿة:

، «... يقم ولقؾة...»شاذ، والؿحػقظ: « بريًدا» ثؿ تبقـ أن الحديث بؾػظ:

 «.صحقح أبل داود»كؿا هق مبقـ يف 

غقر حػظف، ولذلؽ روى لف توالخطل مـ سفقؾ بـ أبل صالح: ٕكف كان 

 ا.البخاري مؼروًكا بغقره، وتعؾقؼً 

ق ــــــذا هـــــــوه «.يقم ولقؾة...»...  د خالػف الؾقث بـ سعد بؾػظ:ــــــفؼ

 .(2)«الؿحػقظ»

[1292]   

، وقد كـت حسـتف يف «ضعقػ» «.ُبطحان طؾك ترطة مـ ترع الجـة»

 .(، ثؿ تبقـ لل أن لف طؾة تؼدح يف ثبقتف769« )الصحقحة»
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: أن إحـػ الؿقلك هق أحـػ آل أبل الؿعؾك، ولقس هق وخالصتف

ا الحديث ـَّ فحسَّ  ،حـػ بـ ققس، كؿا وهؿ ابـ كاسب، ووهؿـا كحـ بقهؿفإ

 .(2)فقؿا سبؼ!

[1293]   

واد يف الؿديـة، وهق أحد  :حان( بالضؿ والسؽقن طـد الؿحدثقـ)ُبطْ 

 .«معجؿ البؾدان»أوديتفا الثَلثة، وهل العؼقؼ، وبطحان، وقـاة، كؿا يف 

 .(1)طؾك الؼدم إخرىمـ )الحـػ(، وهق إقبال الؼدم بلصابعفا  )إحـػ(

[1294]   

وأورده  «.التؼريب»مجفقل، كؿا قال الحافظ يف  «.الؼاسؿ بـ فقاض»

 ا طـف.ساكتً « التاريخ»البخاري يف 

وهق مـ إدلة الؽثقرة طؾك أن مـ سؽت طـف البخاري فؾقس ذلؽ مـف 

خَلًفا لؿـ ٓ طؾؿ طـده هبذا الػـ مـ الؿعاصريـ،  ،ا لف طـد أهؾ العؾؿتقثقؼً 

 ة إذا ضعػف غقره.وبخاص

 .(1)(1/121« )الضعػاء»وقد أورده ابـ ِحبَّان يف 
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[1295]   

« الضعػاء»لورده يف ف .$تـاقض فقف ابـ ِحبَّان  «.الؼاسؿ بـ فقاض»

 .(2)(7/119« )الثؼات»ثؿ أورده يف  ،(1/121)

[1296]   

 «.وا بالؽبقر، أو قال: بإكابرءكان إذا سؼك قال: ابد»

رجالف ثؼات رجال البخاري  ،اد صحقحوهق إسـ أخرجف أبق يعؾك.. «شاذ»

قال الحافظ يف  ،غقر محؿد بـ طبد الرحؿـ إكطاكل، فنكف مـ رجال مسؾؿ

 «.ثؼة يغرب»: «التؼريب»

 «.أخرجف أبق يعؾك بسـد ققي» (:21/82« )الػتح»قال الحافظ يف 

 : ولعؾ ذلؽ طؿدة الشقخ حسقـ سؾقؿ أسد.قؾت

ححتف، كؿا فعؾ جؿاطة وكـت قديًؿا جريت طؾك ضاهر اإلسـاد فص

، وكؼؾ تقثقؼ ابـ سفؿ طـ «مسـد أبل يعؾك»فعؾ الؿعؾؼ طؾك  غقري، كؿا رأيت

 الخطقب، وابـ ِحبَّان.

وقد ثبت أكف أخطل، فؼد رواه القلقد بـ مسؾؿ، وغقره طـ طبد اهلل بـ 

أخرجف التسعة مـ الحػاظ طـ  «.الربكة مع أكابركؿ»بؾػظ:  ،الؿبارك بف مختصًرا

 ارك بف.ابـ الؿب
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 .(2)(2778« )الصحقحة»خرجتف يف 

[1297]   

، كؿا هق «شتان بقـ الشقخ إطظؿل، والدكتقر محػقظ الرحؿـ زيـ اهلل

 بقـ مـ خَلل تحؼقؼفؿا: 

كف أفالشقخ إطظؿل كؿ لف مـ مثؾ إقرار الحافظ الَفْقَثِؿل الدال طؾك 

 ، وأكف ٓ تحؼقؼ معف!.«إمعة»

باتف لؾفقثؿل بؿا كؼؾف طـ الحافظ وبقـ الدكتقر محػقظ الرحؿـ، فنن تعؼ

 .(1)ا طؾك الَفْقَثِؿلمتعؼبً « مختصر زوائد البزار»ابـ حجر، كؿا يف 

[1298]   

 «.صحقح ابـ ِحبَّان»وهق مـ أغرب إخطاء التل وقعت يف 

 .(1): وهق مـ أغرب العجائبقؾت

[1299]   

 «.ققاًما فؾقتبقأ مؼعده مـ الـار[ بقـ يديف] حب أن يتؿثؾ لف الرجالأمـ »
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 «.الؿعجؿ إوسط»أخرجف الطرباين يف  .ر، بؾ باصؾ بزيادة )بقـ يديف(مـؽ

« الصحقحة»دوهنا، وهق مخرج يف ڤ فؼد صح مـ صريؼقـ طـ معاوية 

(157)(2). 

[1311]   

طجبـل ما ذكره الذهبل يف آخر ترجؿة لإلمام يحقك بـ سعقد الؼطان ألؼد 

 ،ظروا إلك اإلسـادٓ تـظروا إلك الحديث، ولؽـ اك: »«سقره»الحافظ الـؼاد مـ 

 «.ن صح اإلسـاد، وإٓ فَل تغرتوا بالحديث إذا لؿ يصح اإلسـادنف

يـظرون إلك متـ الحديث ومعـاه  ، طـ غقرهؿفنن كثقًرا مـ العؾؿاء فضًَل 

فنذا راقفؿ، أو وافؼ هقاهؿ احتجقا بف، وبـقا طؾقف طَللل  ،رواتفودون اإلسـاد 

 ة.ا، وإٓ رفضقه وكبذوه كبذ الـقاوقصقرً 

ويعقد السبب إلك جفؾفؿ هبذا العؾؿ، وطدم اطتدادهؿ بلققال 

ؿ إلك ذلؽ الفقى، ضالؿتخصصقـ يف هذا العؾؿ الؿظؾقم مـ غقر أهؾف، وقد يـ

وحب الظفقر بالؿعرفة والـؼد، وهق مؿا ابتؾك بف كثقر مـ الضَلل، وبخاصة 

 الشقخ: مـفؿ الذيـ لفؿ كقع مشاركة واشتغال هبذا العؾؿ، وإمامفؿ يف ذلؽ

 ،فسؾطف طؾك إحاديث الؿسـدة مـ إئؿة ،لفف هقاهإمحؿد الغزالل، فؼد اتخذ 

يضعػ مـ صحقحفا ما يشاء، ويصحح مـ ضعقػفا ما يفقى، ولؼد خؾػف يف 
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ذلؽ مـ هق شر مـف، وأجرأ طؾك مخالػة سبقؾ الؿممـقـ طؼقدة وحديًثا، وهق 

 .(2)الؿدطق )حسـ السؼاف(

[1311]   

« السقر»ترجؿف الذهبل يف  «.ـ إهبريجعػر بـ محؿد بـ الحسق»

وأكؽر طؾقف أكف طؿؾ لف خؾقة،  ،أكف مـ الصقفقة الزهادطؾك ( بؿا يدل 27/576)

 يقًما ٓ يلكؾ شقًئا! وقال طؼبف: فبؼل خؿسقـ

قؾ مـ طؿؾ هذه الخؾقات الؿبتدطة إٓ واضطرب، وفسد طؼؾف، وجػ »

ا مـ لخارج، فنن كان متؿؽـً ا ٓ وجقد لف يف ادماغف، ورأى مرائل، وسؿع خطابً 

 بالســ، فؾعؾف يـجق بذلؽ مـ تزلزل تقحقده، وإن كان جاهًَل  ،العؾؿ واإليؿان

وبؼقاطد اإليؿان تزلزل تقحقده، وصؿع فقف الشقطان، وادطك القصقل، وبؼل 

قال: أكا هق! كعقذ باهلل مـ الـػس إمارة، ومـ و ،طؾك مزلة قدم، وربؿا تزكدق

 «.أن يحػظ طؾقـا إيؿاكـا. آمقـ الفقى، وكسلل اهلل

! : ما أروع كؾؿات إئؿة الؿحؼؼقـ الؿحدثقـ مـ السؾػ الصالحقؾت

لذا كان كَلم السؾػ قؾقؾ إلػاظ كثقر ، كؾ كؾؿة تحتاج إلك ديقان لشرحفا

 .(1)الؿعـك
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[1312]   

 .«طؾك الرجال ؿ الـساءُ سؾِّ ساء، وٓ يُ طؾك الـِّ  جاُل ؿ الرِّ سؾِّ يُ : »حديث

 «.طؿؾ الققم والؾقؾة»خرجف ابـ السـل يف أ .«مقضقع»

 : بشر بـ طقن.وآفتف

... «طؿؾ يقم ولقؾة»رواه أبق كعقؿ يف » (:22/45« )الػتح»قال الحافظ يف 

 «.ا..وسـده واه جدًّ 

طؾك الـساء، كؿا صح تسؾقؿفـ  ملسو هيلع هللا ىلصقد صح تسؾقؿ الـبل  وقال األَْلَباكِل:

 .اثـقـ بابقـ لؽلذ« إدب الؿػرد»، وقد طؼد البخاري يف ملسو هيلع هللا ىلصطؾقف 

 «.أن الـساء كـ يسؾؿـ طؾك الرجال» وروى بسـد حسـ طـ الحسـ:

وهذا خَلف هذا الحديث، ويف الباب آثار أخرى مختؾػة، والعؾؿاء 

ا، وهق إصؾ، ومـفؿ ا، ومـفؿ مـ أجاز مطؾؼً مختؾػقن، فؿـفؿ مـ مـع مطؾؼً 

 .(2)ؾ، وهق إصحمـ فصَّ 

[1313]   

وقد صرح ابـف يف مؼدمة  «.الصدق محؾف» حاتؿ يف الراوي: لققل أب

ففق يف  ،صدوق، أو محؾف الصدق :أن مـ ققؾ فقف(: »2/17« )الجرح»
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، وأكف يؽتب حديثف، ويـظر فقف، وهل «ثؼة» :مرتبة دون مرتبة مـ ققؾ فقف

 .(2)«الؿـزلة الثاكقة

[1314]   

لف ترجؿة جقدة  ،هق اإلمام الـحقي الؿشفقر «.طؾل بـ حؿزة الؽسائل»

 .(1)«الثؼات»وذكره ابـ ِحبَّان يف  «.سقر أطَلم الـبَلء»ويف ، «دادتاريخ بغ»يف 

[1315]   

 «.الضعػاء»أورده ابـ ِحبَّان يف  «.محؿد بـ أيقب بـ سقيد الرمؾل»

 .(1)؟!«ثؼاتف»والعجب مـف كقػ يقرده يف 

[1316]   

رجعـا »ٓبـ ِحبَّان بؼقلف: « الثؼات»طؾؼ طؾقف محؼؼ  «.كقفؾ بـ الػرات»

 «.كجد لف ترجؿة إلك ترجؿة كقفؾ فؾؿ

هذا مـف غريب، فؼد ذكره ابـ ِحبَّان يف مقضعقـ مـ  قال األَْلَباكِل:

 :«الثؼات»

 .: يف صبؼة )اتباع التابعقـ(األولك
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 .(2)وإخرى: يف صبؼة )تبع أتباع التابعقـ(

[1317]   

 لؿ يضعػف غقر ابـ قاكع، وققلف غقر مؼـع. «.مبشر بـ إسؿاطقؾ»

 ،صدوق طالؿ مشفقر» :«مبشر»لف يف رد تضعقػ ابـ قاكع الذهبل بؼق

 «.خرج لف البخاري مؼروًكا ،تؽؾؿ فقف بغقر حجة

ٕن البخاري روى لف يف الحديث: : لقس دققًؼا« مؼروًكا» قال األَْلَباكِل:

 .(991)ص« الػتح»، وهذا مؿا استػدتف مـ الحافظ يف مؼدمة ( متابعةً 2251)

 إكف ضعقػ.«: القفقات»قال ابـ قاكع يف 

 .(1)«وابـ قاكع لقس بؿعتؿد» لحافظ:قال ا

[1318]  

ثؿ إن دطقى أن الجـ تجامع » «:تػسقره»يف  $قال العالمة اآللقسل 

ؿة طـد غقر مسؾَّ  ،ا مع أزواجفـ إذا لؿ يذكروا اسؿ اهللكساء البشر جؿاًطا حؼقؼقًّ 

غقر  [69]اإلسراء:  ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ﴿جؿقع العؾؿاء، وققلف تعالك: 

 «.كص يف الؿراد، كؿا ٓ يخػك
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(: 17/88« )تػسقره»حديث الذي أخرجف ابـ جرير يف ال: يشقر إلك قؾت

، «إذا جامع الرجؾ زوجتف، ولؿ يسؿ اكطقى الجان طؾك إحؾقؾف فجامع معف..»

ِعقػة»وهق إسـاد مؼطقع ضعقػ مظؾؿ، كؿا قال إَْلَباكِل يف   .(5777« )الضَّ

لقس طؾك شرصف:  ، وإن كان«السؾسؾة»ن سبب إيراده يف أوذكر إَْلَباكِل 

 ،ؿاتى بعض العؾؿاء مـ الؿػسريـ، وغقرهؿ ساقف مساق الؿسؾَّ إٔكف ر

لقسل يف (، وا1/111ٔ« )فتح الؼدير»، والشقكاين يف «جامعف»كالؼرصبل يف 

 .(2)«روح الؿعاين»

[1319]   

كتب ققم مـ أهؾ القؿـ »ما رواه أبق طثؿان سعقد بـ داود الزبقري قال: 

الجـ، وقالقا: إن هاهـا رجًَل مـ الجـ يزطؿ أكف  إلك مالؽ يسللقكف طـ كؽاح

يريد الحَلل؟ فؼال: ما أرى بذلؽ بلًسا يف الديـ، ولؽـ أكره إذا وجدت امرأة 

 «.حامؾ ققؾ: مـ زوجؽ؟ قالت: مـ الجـ! فقؽثر الػساد يف اإلسَلم

 ا ومتـًا.وهذا إثر طـ مالؽ باصؾ يف كؼدي سـدً » قال األَْلَباكِل:

روى طـ »ضعػف ابـ الؿديـل، وقال الحاكؿ:  ،عقد الزبقديس ما السـد:أ

 «.الضعػاء»، وذكره ابـ ِحبَّان يف «مالؽ أحاديث مقضقطة
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ستبعد طؾك فؼف مالؽ أن يؼقل يف تزويج اإلكسقة أفنين  وأما الؿتـ:

 .(2)بالجـل

[1311]   

« إيضاح الدٓلة يف طؿقم الرسالة» أغرب مـ ذلؽ ققل ابـ تقؿقة يف رسالة

وقد يتـاكح اإلكس والجـ، ويقلد بقـفؿا ولد، وهذا كثقر »لف: ( قق215)ص

 «!.معروف!

ِعقػات إحَلم والعؼقل،  قال األَْلَباكِل: هق معروف بقـ بعض الـسقة الضَّ

، وطؾك التزواج الشرطل ًٓ الدلقؾ الشرطل والعؼؾل طؾك التقالد أوَّ  أيـولؽـ 

 ثاكًقا.

بؾ هذا إكؽار العز بـ طبد وقد طؾؿت مؿا ذكرتف تحت الحديث السابؼ ق

كف رزق مـفا أالسَلم، والذهبل طؾك ابـ طربل الصقيف ادطاءه أكف تزوج جـقف!! و

 ثَلثة أوٓد!!.

 .(1)واكظر كَلم الؿازري الؿبطؾ لدطقى ابـ طربل

[1311]   

ممخر  ،أحد أبقيفا مـ الجـ ،بؾغـل أهنا امرأة يؼال لفا: بؾؼقس» :ققل قتادة
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 «.أحد قدمقفا كحافر الدابة

، (6/219/1) «تػسقره»(، وابـ أبل حاتؿ يف 29/95أخرجف ابـ جرير )

، «اكان أحد أبقي بؾؼقس جـقًّ »: وإسـاده صحقح مقققًفا طؾك قتادة، وأما الؿرفقع

سعقد بـ بشقر . نسـاده ضعقػف ،، وغقره«التػسقر»أخرجف ابـ جرير الطربي يف 

 معؿر فؼال: طـ قتادة بف.مختؾػ فقف، ومؿا يمكد ضعػف، وكؽارتف: أكف قد خالػف 

قد  ،أمثالف مؿا يتعؾؼ ببؾؼقس أكف مـ اإلسرائقؾقاتووالغالب طؾك هذا 

( بعد أن ذكر 7/67« )البحر الؿحقط»أشار إلك ذلؽ أبق حقان يف تػسقره 

وقد صقلقا يف قصصفا بؿا لؿ يثبت يف الؼرآن وٓ يف »معـك هذا إثر: 

 .(2)«الحديث الصحقح

[1312]   

لتبايـ  :الؼقل بلن أم بؾؼقس جـقة مستـؽر مـ العؼقلو» قال الؿاوردي:

الجـسقـ، واختَلف الطبعقـ، وتػارق الحسقـ: ٕن أدمل جسؿاين، والجـ 

خؾؼ اهلل أدمل مـ صؾصال كالػخار، وخؾؼ الجان مـ مارج مـ كار،  ،روحاين

 «.ويؿتـع آمتزاج مع هذا التبايـ، ويستحقؾ التـاسؾ مع هذا آختَلف

 ،(، ثؿ رده بؿا ٓ يسؿـ وٓ يغـل مـ جقع21/121لؼرصبل طـف )حؽاه ا

 «.العؼؾ ٓ يحقؾف مع ما جاء مـ الخرب يف ذلؽ»فؼال: 
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 :الرد

كف يستبعده، إكعؿ العؼؾ ٓ يحقؾف، ولؽـف أيًضا ٓ يدركف، بؾ  قال األَْلَباكِل:

 ا.ا صريحً ا صحقحً واإليؿان يتطؾب كصًّ 

 .(2)هق حديث أبل هريرةالخرب الذي أشار إلقف ٓ يصح، وو

[1313]   

لؽـ قد  ،أن الحسـ البصري لؿ يسؿع مـ أبل هريرة الؿؼرر طـد العؾؿاء:

صح طـ الحسـ أكف قال: لؿ أسؿع مـ أبل هريرة غقر حديث واحد، وهق 

 .(1)(611)برقؿ « الصحقحة»، وقد خرجتف يف «الؿختؾعات...»حديث: 

[1314]   

قال الذهبل:  «.التفذيب»فقف اختَلف كثقر، كؿا تراه يف  «طباد بـ راشد»

 تركف الؼطان وضعػف أبق داود، وققاه أحؿد.

 روى لف البخاري حديًثا واحًدا متابعة.

 «.صدوق لف أوهام» «:التؼريب»قال ابـ حجر يف 

 .(1)وثؼف طبد اهلل بـ أحؿد
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[1315]   

قال الذهبل:  أبق يقسػ يعؼقب بـ إبراهقؿ الؼاضل صاحب أبل حـقػة.

أبق يقسػ  :لغؾط، وقال )خ(: تركقه، وقال الؿزينقال الػَلس: صدوق كثقر ا»

قال طؿرو الـاقد: كان صاحب سـة، وقال أبق حاتؿ: و .أتبع الؼقم لؾحديث

 .(2)«يؽتب حديثف

[1316]   

 وإسحاق بـ إبراهقؿ الدبري يف سؿاطف مـ طبد الرزاق كَلم.

استصغر يف طبد : قال ابـ طدي .صدوق» :«الؿغـل»قال الذهبل يف 

ع مـ طبد الرزاق كتبف وهق ابـ سبع سـقـ، أو كحقها، وروى قؾت: سؿ. الرزاق

 «.طـف أحاديث مـؽرة...

وقد وجدت فقؿا روى » طـ ابـ الصالح أكف قال:« الؾسان»ذكر الحافظ يف 

ا فلحؾت أمرها طؾك الدبري:  ،الدبري طـ طبد الرزاق أحدايث استـؽرها جدًّ

ا  .(908)ص« مؼدمة ابـ الصَلح» «.ٕن سؿاطف مـف متلخر جدًّ

ِعقػة»الحديث يف  ومثالف: سؼط الدبري مـف جؿؾة أ(: 5781)ح « الضَّ

فدل ذلؽ طؾك سقء حػظف، وقؾة ضبطف، فَل يحتج بف طـد تبقـ خطئف ، «الؼبضة»

 ومخالػتف.
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 : $قال األلباين 

وقد استغؾ هذا السؼط ذاك الجاحد لصػات اهلل، والؿستؾزم جحده »

حديث الصحقح الذي فقف : فؼد رأيتف أخرج هذا اللقجقده 

(، ومع أكف ذكر تصحقح 261)ص « دفع الشبف»)الؼبضة( يف تعؾقؼف طؾك 

الرتمذي والحاكؿ والذهبل إياه، فؼد ضرب بذلؽ طرض الحائط، جاحًدا تؾؽ 

 الجؿؾة الصحقحة بؼقلف:

 «.والظاهر أهنا مـ تصرف الرواة: رووه بالؿعـك بدلقؾ رواية الحاكؿ...»

 ة: ٕكف لقس فقف الجؿؾة!ثؿ ساق حديث الرتجؿ

لؼد أكد الجاحد باستدٓلف هبذا الحديث الؿـؽر طؾك أكف ٓ يزال سادًرا يف 

جحده وضَللف وغقف، تارة بتلويؾف ٔيات الصػات وأحاديثفا الصحقحة وتعطقؾ 

معاكقفا، وتارة بادطاء أن حديث أحاد ٓ تثبت بف العؼقدة، وتارة باختَلق طؾة 

ف، وتارة بتؼقية الحديث الؿـؽر: خِّ جقد لفا إٓ يف مُ لؾحديث الصحقح ٓ و

ا لؿ يستطع أن يقجد لف طؾة ؿَّ لقضرب بف الحديث الصحقح كؿا فعؾ هـا، فنكف لَ 

قادحة يتشبث هبا لرده: اختؾؼ زطؿف بلكف مـ تصرف الرواة، وكذب واهلل! ثؿ 

قح قهًؿا الؼراء صحتف! ولق أكف كان صحاستدل طؾك ذلؽ بالحديث الؿـؽر مُ 

ؿا هق مؼرر يف طؾقم الحديث: أن زيادة لِ  :السـد لؿ يجز آستدٓل الؿذكقر

الثؼة مؼبقلة. ولؽـ هذا الجاحد ٓ يؼقؿ لفذا العؾؿ وٓ لغقره وزًكا إذا تعارض 
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 .(2)«مع جحده وهقاه!!

[1317]   

...ثؿ إن خاتؿ » :(::23/2« )تػسقره»يف  $قال العالمة اآللقسل 

ا أن يؽقن اهلل يف غاية الشفرة بق ڠسؾقؿان  ـ الخقاص والعقام، ويستبعد جدًّ

ططك كبقف مـ الؿؾؽ بذلؽ الخاتؿ! وطـدي أكف لق كان يف ذلؽ أتعالك قد ربط ما 

 .(1)«الخاتؿ السر الذي يؼقلقن لذكره اهلل تعالك يف كتابف

[1318]   

كؼؾ الؿػسرون يف هذه الػتـة، » (:8/4:8« )تػسقره»قال أبق حقان يف 

 ًٓ كبقاء مـفا، وهل مؿا ٓ يحؾ كؼؾفا، وهل مـ  يجب براءة إوإلؼاء الجسد أققا

 «.أوضاع القفقد والزكادقة

وكقػ يجقز تؿثؾ الشقطان بصقرة كبل حتك يؾتبس » قال اآللقسل طؼبف:

أمره طؾك الـاس، ويعتؼدوا أن ذلؽ الؿتصقر هق الـبل! ولق أمؽـ وجقد هذا لؿ 

طؼقلـا، ومـ أقبح ما فقفا: تسؾط وـا كسلل اهلل تعالك سَلمة ديـ ،يقثؼ بنرسال كبل

هذا هبتان طظقؿ، ! هـ حقض! اهلل أكربوالشقطان طؾك كساء كبقف حتك وصئفـ 

ٓ تسؾؿ صحتفا، وكذا ٓ ڤ وخطب جسقؿ، وكسبة الخرب إلك ابـ طباس 
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 «.تسؾؿ دطقى ققة سـده إلقف، وإن قال هبا مـ سؿعت

حجر، والسققصل أهنؿا قآ:  يشقر إلك ما كان كؼؾف طـ ابـ قال األَْلَباكِل:

 «.سـده ققي»

الدر »، والسققصل يف «تخريج الؽشاف»الحافظ ابـ حجر يف قالف 

 .(2)«الؿـثقر

[1319]   

 ہ ہ ۀ ۀ﴿قال أبق حقان يف تؿام كَلمف طؾك تػسقر أية: 

ولؿ يبقـ اهلل الػتـة ما هل، وٓ الجسد الذي ألؼاه : »[19]ص:  ﴾ھ ہ ہ

ققؾ فقف: أن الؿراد بالػتـة كقكف لؿ يستثـ يف طؾك كرسل سؾقؿان، وأقرب ما 

صقفـ الؾقؾة طؾك سبعقـ امرأة كؾ واحدة تلتل أل»الحديث الذي قال: 

فطاف طؾقفـ فؾؿ تحؿؾ  ،بػارس مجاهد يف سبقؾ الل، ولؿ يؼؾ: إن شاء الل

 .«إَل امرأة واحدة بشؼ رجؾ...

هق هذا،  ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿فالؿراد بؼقلف: 

 «.هق الؿقلقد: شؼ رجؾوالجسد الؿؾؼك 

يف  $كالشقخ الشـؼقطل  :غقرهووهق الذي استظفره ألقسل 
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ٓ يخػك أكف باصؾ »(، وقال بعد أن أشار إلك الؼصة: 9/77« )أضقاء البقان»

 .(2)«ٓ أصؾ لف...

[1321]   

آية الؽرسل معاكقفا » :خقان طؾك رسالة بعـقانلؼد أصؾعـل بعض اإل

محؿد  .مراجعة د ،وتعؾقؼ يقسػ البدريتحؼقؼ  ،لؾحافظ السققصل« وفضائؾفا

 أحؿد طاشقر. دار آطتصام.

هنؿا لؿ يتؼقدا ألؾسققصل، و« الدر الؿـثقر»ذكر يف الؿؼدمة أهنؿا كؼَلها طـ 

 مـ باقل التػاسقر كالطربي... ابرتتقبف وتللقػف، بؾ استػاد

ؿا وإخبار الؿذكقرة يف كتقبفؿا، وٓ ه أثار كثرأهنؿا لؿ يبقـا حال أو

لجفؾفؿا هبذا العؾؿ، كؿا يدل طؾك ذلؽ بعض تعؾقؼفؿا، وجؾ ما  :أهؾ لذلؽ

 فعَل إكؿا هق التخريج.

يـ ومؿا يدل طؾك جفؾفؿا هبذا العؾؿ حتك يف كؼؾ التخريج، فنن الؿذكقرَ 

 .(1)خر الصحقحخرجا الحديث مختصًرا بالسـد أأإكؿا 

[1321]   

 «.هنك طـ ثؿـ الؽؾب، وإن كان ضارًيا»
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وقال ابـ أبل حاتؿ يف  «.شرح أثار»رجف الطحاوي يف أخ«. مـؽر»

 «.قال أبل: هذا حديث مـؽر»: «العؾؾ»

ستثـاء: وابـ َلِفقَعة يخالػ تؾؽ إحاديث كؾفا: مطؾؼفا، ومؼقدها هبذا آ

 ففق ضعقػ أيًضا دراية. ، وهذا مع ضعػف روايةً «اوإن كان ضاريً »

 .(2)«صحقح»ففق  «هنك طـ ثؿـ الؽؾب»: أما

[1322]   

إن الؿممـقـ » هذا الحديث: «الؿشؽاة»طزا الخطقب التبريزي يف 

وهق مـؽر، ، «وأوٓدهؿ يف الجـة، وإن الؿشركقـ وأوٓدهؿ يف الـار... الحديث

ِعقػة»كؿا تراه يف  لإلمام أحؿد، وذلؽ مـ أخطائف، ومع أن الحافظ ابـ  -« الضَّ

وقد أغرب مختصره كثقر طزاه يف تػسقر سقرة )الطقر( لعبد اهلل بـ أحؿد، 

 .(1)الشقخ كسقب الرفاطل فعزاه لإلمام أحؿد فلخطل، وهق لعبد اهلل بـ أحؿد

[1323]   

 مـ اهلل أهنؿ يف الجـة فضًَل  :الؼقل الراجح يف أصػال الؿشركقـ

أصػال الؿشركقـ خدم »ورحؿة، وقد جاء يف بعض إحاديث الصحقحة: 

كؿا  لؿعاصريـ.وهق صحقح بطرقف رغؿ أكػ مـ أكؽره مـ ا «.أهؾ الجـة
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 .(2)(2968« )الصحقحة»هق يف 

[1324]   

مـ رواية أبل إسحاق ، (، ووافؼف الذهبل1/215ما أخرجف الحاكؿ )

دوكؽؿ؟  ملسو هيلع هللا ىلصالسبقعل قال: سللت قثؿ بـ العباس: كقػ ورث طؾل رسقل اهلل 

 «.اقال: ٕكف كان أولـا بف لحقًقا، وأشدكا بف لزوقً 

 .(1)َلصفا حدث بف أبق إسحاق السبقعل قبؾ اختؿوهق م

[1325]   

 «.ضعقػ» «.إن قرب إسؿاطقؾ يف الحجر»

بنن إسـاده ضعقػ، ولؿ  «التقسقر»، وجزم يف «الػقض»بقض لف الؿـاوي يف 

، «تؿققزه»وتبعف ابـ الديبغ يف ، «الؿؼاصد»السخاوي يف  يذكر طؾتف، وكذلؽ فعؾ

تذكرة »والػتـل يف ، «الؽشػ»والعجؾقين يف ، «مختصره»والزرقاين يف 

 .(1)«تالؿقضقطا

[1326]   

حدثـل »قال: : «مسائؾف»ما رواه صالح بـ اإلمام أحؿد يف  مـ الغرائب:
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وا ءجا ،اأبل: ما بقـ الؿؼام إلك الركـ إلك زمزم إلك الحجر قرب تسعة وتسعقـ كبقًّ 

 «.حاجقـ فؼربوا هـاك

 «.قال أبل: لؿ أسؿع مـ يحقك بـ سؾقؿ غقر هذا الحديث» قال صالح:

قققف طؾك السؾقلل، وهق تابعل وثؼف ابـ ِحبَّان، وهق م قال األَْلَباكِل:

 .(2)ففق مؼطقع ،والعجؾل، وروى طـف جؿع

[1327]   

 «.مـ زوج كريؿتف مـ فاسؼ، فؼد قطع رحؿفا»

 .(1)آفتف: الحسـ بـ محؿد البؾخل«. مقضقع»

[1328]   

فؼد أورده يف  «.الحسـ بـ محؿد البؾخل»لؼد تـاقض ابـ ِحبَّان يف 

ٓ غقره،  ،قثل يف كسبف، والظاهر أكف هق كػسف( بزيادة الؾ8/268« )الثؼات»

 .««!الثؼات»وقد غػؾ ابـ ِحبَّان فذكره يف »«: الؾسان»ولذلؽ قال الحافظ يف 

 .(1)(2/118« )الضعػاء»وذكره ابـ ِحبَّان يف 

                                           

 (.5799( حديث: )21/698( )2)

 (.5796( حديث: )21/651( )1)

 (.5796( حديث: )21/659( )1)
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[1329]   

، «الصحقحقـ»ثابتة يف أحاديث كثقرة صحقحة يف  «الصقم جـة» :جؿؾة

 .(2)(1/57« )الرتغقب والرتهقب»كظر ا .وغقرهؿا

[1331]   

معدود يف »فؼال: « حاشد بـ طبد اهلل» لؼد وهؿ الحافظ الذهبل يف ترجؿة»

 «.فقف كظر»قال أبق أحؿد الحاكؿ: . «صبؼة صاحب الصحقح

لؿ أر لحاشد بـ طبد اهلل يف » بؼقلف:« الؾسان»وتعؼبف الحافظ ابـ حجر يف 

قران البخاري، ذكًرا، وإكؿا فقف حاشد بـ إسؿاطقؾ، وهق مـ أ «تاريخ البخاري»

 «.واسؿ جده طقسك

، ووصػف بلكف: «تذكرة الحػاظ»وحاشد بـ إسؿاطقؾ أورده الذهبل يف 

 .(1)«محدث الشاش أحد أئؿة إثر، ولف رحؾة واسعة...»

[1331]   

 «.شقخ»حاتؿ:  لبأققل ، و«... يعترب بف...» :ققل ابـ ِحبَّان

فد بف، وٓ يحتج فػل كَلمفؿا إشارة ققية إلك أكف يستش» قال األَْلَباكِل:

 .(1)«بف

                                           

 (.5797( حديث: )21/655( )2)

 (.5799( حديث: )21/658-659( )1)

 (.5800( حديث: )21/662( )1)
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[1332]   

وثؼف  «.مختؾػ يف صحبتف» ابـ الغاز. :ربقعة بـ طؿرو الجرشل يؼال لف

 .(2)الدارقطـل، وغقره

[1333]   

لؼد وثؼ لف «: »... الؽاشػ»قال الذهبل يف  «.محؿد بـ مسؾؿ الطائػل»

 «.يف )م(...

ذكر أكف مـ رجال مسؾؿ فلوهؿ أكف احتج بف! ولقس كذلؽ، وأكف لقس لف يف 

 .(1)«الؽاشػ!»م( إٓ حديث واحد متابعة، وهذا يبـغل أن يؼقد كَلمف يف )

[1334]   

مرفقض مـف: ٕكف  «.مؼبقل!» :«يعؼقب بـ طاصؿ الثؼػل»ققل الحافظ يف 

 تؼصقر يف حؼف، فنكف مع:

 إخراج مسؾؿ لف.

 تقثقؼ ابـ ِحبَّان لف.

 روى طـف جؿاطة مـ الثؼات.

                                           

 (.5806( حديث: )21/667( )2)

 (.5807( حديث: )21/668( )1)
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 «.ثؼة» وققل الحافظ الذهبل:

 .(2)«تقثقؼف»بغل التققػ يف فؿثؾف ٓ يـ

[1335]   

وهق مـ إمثؾة الؽثقرة التل ذكرت  ،«يعؼقب بـ طاصؿ الثؼػل» :وهق

بعضفا يف الرد طؾك بعض مـ ضعػ حديث العجـ مـ الؿعاصريـ: أن مـ 

روى طـف جؿع مـ الثؼات، فؿحؾف الصدق: حتك يتبقـ أن فقؿا رواه كؽارة، ولق 

مثؾة كشقاهد لفذا، فؾقراجعفا مـ شاء يف لؿ يقثؼف ابـ حبان، ذكرت هـاك طشرة أ

 .(1)ة قد ٓ يجدها الؼراء يف مؽان آخر: فنهنا مسالة هامَّ «تؿام الؿـة»

[1336]   

هنؿا كاكا يطػئان الـار طـ بقت هنك طـ قتؾ الخػاش والخطاف ٕ»

 «.قرتالؿؼدس حقـ اح

 .(1)«حؿزة بـ أبل حؿزة الـصقبل يضع الحديث»وآفتف:  «.مقضقع»

[1337]   

ا، وٓ يضره ما حدكؿ فؾؿ يؽـ بقـ يديف ما يسرته فؾقخط خطًّ إذا صؾك أ»

                                           

 (.5807( حديث: )21/668-669( )2)

 (.5807( حديث: )21/669( )1)

 (.5821( حديث: )21/671( )1)
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 «.ضعقػ» «.مر بقـ يديف

 وآفتف: رجؾ مجفقل. .(1591« )مسـده»أخرجف أبق داود الطقالسل يف 

 «.الخط باصؾ» قال اإلمام مالؽ:

 .(2)(102- 100)ص« تؿام الؿـة»ضعػف إَْلَباكِل يف 

[1338]   

 .(1)، ولقس يف الؾػظ«ؾف يف الؿعـكمث»طـد الؿحدثقـ تعـل:  «كحقه» :لػظة

[1339]   

حتك قال  ،طبد الؽريؿ بـ أبل الؿخارق أبق أمقة أجؿعقا طؾك ضعػف

َراُقْطـِل:   «.مرتوك»الـََّساِئل، والدَّ

 «.التؼريب»وطبد الؽريؿ بـ مالؽ الجزري ثؼة متؼـ، كؿا قال الحافظ يف 

بقـفؿا،  خؾط «تعؾقؼف طؾك صحقح ابـ خزيؿة»وكلن الدكتقر إطظؿل يف 

والظاهر أكف يرى أكف الجزري الثؼة، ولعؾف تبع يف ذلؽ الحافظ يف حديث: 

 «.والـبل يصؾل الؿؽتقبة لقس لشلء يسرته»

(، والؼاطدة طـده: 572، 2/272« )الػتح»وسؽت طـف يف مقضعقـ مـ 

                                           

 (.5821( حديث: )21/679( )2)

 (.5829( حديث: )21/681( )1)
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أن ما سؽت طـف فقف ففق حسـ، وهذا محتؿؾ: ٕن طبد الؽريؿ هذا لؿ يـسب »

تؿؾ أكف الجزري، وهق ابـ مالؽ الثؼة، ويحتؿؾ أكف ابـ أبل فقح ،طـد مخرجقف

أن كَل مـفؿا روى طـ  :الؿخارق أبق أمقة، وهق ضعقػ، ومـ آتػاقات الغريبة

مجاهد، وطـ كؾ مـفؿا ابـ جريج، ولقس مـ السفؾ الجزم بلكف أحدهؿا 

فظ يف ، وقال الحا«الؿقزان»والحالة هذه، وقد أشار إلك هذه الحؼقؼة الذهبل يف 

فربؿا  ،ضعقػ، وقد شارك الجزري يف بعض الؿشايخ»يف أبل أمقة: « التؼريب»

 «.التبس بف طؾك مـ ٓ ففؿ لف

ِعقػأورجح إَْلَباكِل   .(2)كف ابـ أبل الؿخارق أبق أمقة الضَّ

[1341]   

أقبؾت راكًبا طؾك حؿار أتان، وأكا يقمئذ » ما ققلؽؿ يف حديث ابـ طباس:أ

 ،يصؾل بالـاس بؿـك إلك غقر جدار ملسو هيلع هللا ىلصهلل صؾك اهلل كاهزت آحتَلم، ورسقل ا

 «.فؿررت بقـ يدي الصػ...

طـ صريؼ مالؽ طـ ابـ شفاب طـ طبقد « صحقحف»أخرجف البخاري يف 

 «.اهلل بـ طبد اهلل طـ ابـ طباس

كؿا يـػل سرتة الجدار بخاصة، إا، وا يف كػل السرتة مطؾؼً لقس صريحً 

إلك غقر »ققل ابـ طباس: » :شافعل ققلفولذلؽ لؿا روى البقفؼل طـ اإلمام ال

                                           

 (.5829( حديث: )21/681( )2)
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 .«إلك غقر سرتة -واهلل أطؾؿ-يعـل  «جدار

ٓ يؾزم مـ طدم الجدار طدم السرتة،  :قؾت» :بؼقلف فتعؼبف ابـ التركؿاين

 «.وٓ أدري ما وجف الدلقؾ...

باب سرتة اإلمام »ويميده صـقع البخاري، فنكف ترجؿ لؾحديث بؼقلف: 

 «.سرتة مـ خؾػف

وكلن ابـ  ل أن اإلمام البخاري لؿ يػفؿ مـ الحديث كػل السرتة.ففذا يعـ

 حجر رجح ذلؽ، وكذلؽ الـقوي رحؿفؿ اهلل.

 «.إلك غقر جدار»ققل ابـ طباس يف هذا الحديث: 

 اختؾػ الرواة طـ مالؽ، فؿـفؿ مـ ذكره، ومـفؿ مـ لؿ يذكره: 

 الذيـ ذكروه هؿ: 

 .)البخاري( .إسؿاطقؾ بـ أويس -2

 .)البخاري( . بـ يقسػطبد اهلل -1

 .)البخاري( .طبد اهلل بـ مسؾؿة -1

 .)السراج يف مسـده( .طبد اهلل بـ مطرف -9

 ابـ بؽقر. -5
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 الذيـ لؿ يذكروه: 

 «.مسؾؿ» ، وطـف«مقصل مالؽ»يحقك بـ يحقك يف  -2

 «.الؿدوكة»ابـ الؼاسؿ يف  -1

 .)البخاري( .يحقك بـ قزطة -1

 .)صحقح أبل داود( .الؼعـبل -9

 .بق طقاكة(أ) .ابـ وهب -5

 .)ابـ خزيؿة، وأحؿد( .طبد الرحؿـ بـ مفدي -6

 )ابـ ِحبَّان(. .أحؿد بـ أبل بؽر -7

فلكت ترى أن همٓء الذيـ لؿ يذكروا هذه الزيادة أكثر » قال األَْلَباكِل:

ولئؽ الذيـ ذكروها، وبخاصة أن فقفؿ مـ هق ألصؼ أا مـ ا، وأجؾ قدرً طددً 

 ،-وهق الـقسابقري-مثؾ يحقك بـ يحقك  ،شفرأ «الؿقصل»برواية باإلمام مالؽ، و

 وطبد اهلل بـ وهب، وابـ مفدي، والؼعـبل.

هق كػسف كان يذكرها  $ن مالًؽا إ :ن يؼالأ واألقرب إلك الصقاب:

 فحػظ كؾ مـ همٓء وهمٓء ما سؿعقا مـف. ،تارة، وٓ يذكرها أحقاًكا

ؾؽ الزيادة مؿا ٓ يجعؾ الـػس فاتػاق كؾ همٓء الثؼات طؾك طدم ذكر ت

طرض طـفا جؿفقر ألذا : تطؿئـ لثبقهتا، ويرجح أهنا شاذة غقر محػقضة

 أبل طقاكة، وابـ خزيؿة، وابـ ِحبَّان، وغقرهؿ.و ،كؿسؾؿ: الؿملػقـ يف الصحقح
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إلك غقر  ملسو هيلع هللا ىلصتبقـ مؿا تؼدم أكف ٓ يصح حديث صريح يف صَلتف  ا:وختامً 

طرض أقست صريحة يف ذلؽ، وهل شاذة، ولذا سرتة، والزيادة طـد البخاري ل

 .(2)طـفا جؿفقر الؿملػقـ يف الصحقح، واهلل أطؾؿ

[1341]   

ٓ يسع القاقػ  ،كثقرة ٓبـ إسحاق أحاديث جؿؾة مـ الحديث وهذا

طؾقفا، والباحث فقفا إٓ أن يشفد لؾحافظ الذهبل بسعة حػظف، ودقف كؼده 

اق إذا صرح بالتحديث، فؼد لؾرجال، فنن الؿعروف طـد الؿتلخريـ أن ابـ إسح

 مـ العؾة، ولقس ذلؽ طؾك إصَلقف!حديثف  جاوز الؼـطرة، وكجا

فتلمؾ ققل الحافظ الذهبل بعد أن ساق أققال الؿقثؼقـ والجارحقـ ٓبـ 

فالذي يظفر لل أن ابـ إسحاق حسـ الحديث صالح الحال «: »مقزاكف»إسحاق يف 

فاهلل أطؾؿ،  ،ا، وقد احتج بف أئؿةف شقئً صدوق، وما اكػرد بف فػقف كؽارة، فنن يف حػظ

 .(1)..««صحقحف»وقد استشفد مسؾؿ بخؿسة أحاديث ٓبـ إسحاق ذكرها يف 

[1342]   

وبخًَل! إن  طؾةً  :قال ،إين حائض :قالت ،يا طائشة! أرخل طؾل مرصؽ»

 «.حقضتؽ لقست يف يديؽ

                                           

 (.5829( حديث: )686- 21/685( )2)
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 «.مسـده»أخرجف أبق يعؾك يف «. مـؽر»

كاولقـل الخؿرة مـ »قال لعائشة:  ملسو هيلع هللا ىلصكف أ كف جاء مـ صرق طـ طائشة:وأل

أخرجف  .«إن حقضتؽ لقست يف يديؽ»قالت: إين حائض فؼال:  ،«الؿسجد

 مسؾؿ، وغقره.

 .(2)«طؾة وبخًَل »و الؿرط. ففذا هق الؿحػقظ لقس فقف ذكر:

[1343]   

 : $تـاقض فقف ابـ ِحبَّان  «.إسؿاطقؾ بـ أبل يحقك الؽعبل»

« الثؼات»ثؿ غػؾ فذكره يف  ،(2/217« )الضعػاء»ذكره ابـ ِحبَّان يف 

 .(1)(8/209أيًضا )

الرواة الذيـ ترجؿ لفؿ ابـ »وهذا مؿا يستدرك طؾك مملػ كتاب » قؾت:

 .«مـ الرواة ؿ، وغقره«طادهؿ يف الثؼاتأِحبَّان يف الؿجروحقـ، و

[1344]   

إن مـ أشر الـاس طـد اهلل مـزلة يقم الؼقامة الرجؾ يػضل إلك امرأتف، »

 «.ضعقػ» «.سرها وتػضل إلقف، ثؿ يـشر

                                           

 (.5827( حديث: )21/697( )2)
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 «.حدثـا مروان بـ معاوية طـ طؿر بـ حؿزة العؿري... أخرجف ابـ أبل شقبة:

إٓ أكف قال: ، «الحسـ بـ محؿد بـ الصباح الزطػراين»وخالػف يف الؾػظ 

 «.إن أطظؿ إماكة طـد اهلل يقم الؼقامة...»

 «.يحقك بـ َمِعقـ وتابع الزطػراين:

 سامة.أبق أ وتابع مروان بـ معاوية:

ومدار الطرق طؾك طؿر بـ حؿزة العؿري، وهق مؿـ ضعػ مـ رجال 

ضعػف ابـ َمِعقـ، والـََّساِئل، وقال أحؿد: «: »الؽاشػ»فؼال الذهبل يف  ،مسؾؿ

 «.أحاديثف مـاكقر

 وهذا الحديث مؿا استـؽر لعؿر بـ حؿزة العؿري.

 .(2)«ضعقػ»فؼال:  «التؼريب»يف  بضعػفجزم الحافظ 

[1345]   

وقال » (:5:)ص« الرفع والتؽؿقؾ»يف  $حسـات الؾؽـقي قال أبق ال

ققلفؿ: »: «شرح اإللؿام»قال ابـ دققؼ العقد يف «: الؿغقث فتح»السخاوي يف 

يف روايتف،  ٓ يؼتضل بؿجرده ترك روايتف حتك تؽثر الؿـاكقر« روى مـاكقر»

وصػ يف « مـؽر الحديث» ٕن: «مـؽر الحديث»ويـتفل إلك أن يؼال فقف: 

                                           

 (.5815( حديث: )21/708-709( )2)
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كقػ وقد  ،ؾ يستحؼ الرتك لحديثف، والعبارة إخرى ٓ تؼتضل الديؿقمةالرج

قال أحؿد بـ حـبؾ يف محؿد بـ إبراهقؿ التقؿل: يروي أحاديث مـاكقر، وهق 

 .(2)«مؿـ اتػؼ طؾقف الشقخان...

[1346]   

 «تـبقف الؿسؾؿ إلك تعدي إَْلَباكِل طؾك صحقح مسؾؿ» :كتاب لَّ رسؾ إلأُ 

حاسد  فعرفت مـ اسؿ الؽتاب ومملػف أكف حاقد ،تللقػ محؿقد سعقد مؿدوح

 مـ أولئؽ الؿبتدطة الذيـ يتتبعقن العثرات، ويبغقهنا طقًجا، ولؿا تصػحتف

فقف العجب العجاب مـ التحامؾ، وسقء الظـ، والتجفقؾ، والتطاول،  رأيت

 ،وأصؾ ذلؽ أكف وضع قاطدة مـ طـده كسبـل مـ أجؾفا إلك مخالػة اإلجؿاع

مسؾؿ مـ يف الػتف لإلجؿاع، فنن إمة اتػؼت طؾك صحة ما أما مخ»فؼال: 

 ،إحاديث، وأهنا تػقد العؾؿ الـظري سقى أحرف يسقرة معروفة، وهل صحقحة

 «.لؽـفا ٓ تػقد العؾؿ!

وبـاء طؾقف هتجؿ طؾل يف بعض إحاديث التل كـت اكتؼدهتا يف بعض 

شرة صػحة يف تؼقية مـفا حديث الرتجؿة، فنكف سقد أكثر مـ أربع ط ،مملػايت

 .(1)طؿر بـ حؿزة...
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[1347]   

( يف 1/100« )الضعػاء»قال العؼقؾل يف  «.حؽامة بـت طثؿان بـ ديـار»

 «.تروي طـف حؽامة ابـتف أحاديث بقاصقؾ»: ترجؿة طثؿان بـ ديـار

أحاديث حؽامة تشبف حديث الؼصاص لقس لفا » :خر الحديثآوقال يف 

 «.أصقل

 ( 7/299« )الثؼات»أورد طثؿان هذا يف  أن ابـ ِحبَّان ومـ الغرائب:

 «!.حؽامة ٓ شلء!و ،روت طـف ابـتف حؽامة بـت طثؿان: »وقال

، كؿا يف $كؿا أن ققل الحافظ الذهبل »(: العبد الػؼقر لعػق ربف)قؾت 

وما طؾؿت يف الـساء مـ اهتؿت، «: »فصؾ يف الـسقة الؿجفقٓت»يف « الؿقزان»

 «.وٓ مـ تركقها

كؿا هق إمـ ضعػ مـفـ » (:2/43« )تدريب الراوي»يف قال السققصل 

 «.لؾجفالة

طؾك الغالب، كؿا أن كػل التفؿة  $إكؿا يدل ققل الحافظ الذهبل 

ٓ يستؾزم التقثقؼ، كؿا هق معؾقم طـد أهؾ العؾؿ الؿحؼؼقـ، وكؿا أن  والرتك

البعض اتخذ ذلؽ قاطدة مطردة بـك طؾقفا قبقل أحاديث الـساء الؿجفقٓت، 

 .$ا وقع ٕحد أفاضؾ العصر كؿ

الشقخ  ـمـف اوقد وجد مع ذلؽ يف الـساء متفؿات، ومرتوكات ذكر بعًض 
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 :ـ، ومـف«السؾسؾة»إَْلَباكِل يف هذه 

ابة.  .(1/521« )الؾسان»ذكرها الحافظ يف  زيـب الؽذَّ

ذكرها العؼقؾل يف  حؽامة بـت طثؿان بـ ديـار أخل مالؽ بـ ديـار.

أحاديث حؽامة تشبف حديث الؼصاص لقس لفا : »وقال (1/100) «الضعػاء»

 «.أصقل

 .(2)«وهـاك غقرهـ

[1348]   

ا، وأرضك بًّ قؾ ِخ أرحاًما، وأطذب أفقاها، وأطؾقؽؿ بإبؽار، فنهنـ اكتؼ »

 «.بالقسقر

ا» َراُقْطـِل:  ،بحر السؼا :وآفتف .«هبذا السقاق ضعقػ جدًّ قال الـََّساِئل، والدَّ

 «.مرتوك»

 مـ صرق أخرى، وإن كاكت ٓ تخؾق ديث، فنن لف أصًَل فؾعؾف طؾة هذا الح

« الصحقحة»مـ ضعػ مػرداهتا، فنن مجؿقطفا يدل طؾك ثبقتف، كؿا بقـتف يف 

 .(1)«مـؽر»ففق ، «ابًّ وأقؾ ِخ »(، ولؽـ لقس يف شلء مـفا ققلف: 611)
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[1349]   

ققال إئؿة أمختؾػ فقف، كؿا ترى  «.أحؿد بـ سعقد بـ بشر الفؿداين»

 «.فذيبالت»فقف يف 

قد تػرد بحديث الغار، وقال  ،ٓ بلس بف» :«الؿقزان»قال الذهبل يف 

 .(2)«طـف تلق رجع طـ حديث الغار لحدث ،الـََّساِئل: غقر ققي

[1351]   

وهق مـ  قيف.أحؿد بـ محؿد بـ الحسـ الؿعروف بابـ متّ  «قيفابـ متَّ »

ؿ لف أبق وترج «.تذكرة الحػاظ»الحػاظ الؿشفقريـ الذيـ ترجؿ لفؿ الذهبل يف 

وكذا يف  «.وكان فاضًَل خقًرا»، وقال: «صبؼات إصبفاكققـ»الشقخ كػسف يف 

 .(1)(2/289بل كعقؿ )ٕ« أخبار أصبفان»

[1351]   

 «.دخؾ رجؾ الجـة يف ذباب، ودخؾ الـار رجؾ يف ذباب... الحديث»

 «.الزهد»أخرجف أحؿد يف . «صحقح مقققف»

يظفر لل أكف  ف أكإٓ ،ڤوالحديث صحقح مقققف طؾك سؾؿان الػارسل 

 ا.مـ اإلسرائقؾقات التل كان تؾؼاها طـ أسقاده حقـؿا كان كصراكقًّ 
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وكان الداطل إلك تخريجف، وبقان كقكف مقققًفا: أكف كثر السمال طـف يف كثقر 

 مـ البَلد اإلسَلمقة، وشاع تـاولف، وذلؽ ٕكف ذكره إمام الدطقة الؿجدد اإلمام

 ،ا ٕحؿدمرفقًطا معزوًّ  «التقحقد» بف الـافعيف كتا« $محؿد بـ طبد القهاب »

 «.رواه أحؿد فذكره. ...قال: ملسو هيلع هللا ىلصوطـ صارق بـ شفاب: أن رسقل اهلل »فؼال: 

 -رحؿفؿا اهلل-وقال شارحف الشقخ سؾقؿان حػقد محؿد بـ طبد القهاب 

ا ٕحؿد، وأضـف تبع هذا الحديث ذكره الؿصـػ معزوًّ (: »260)ص« التقسقر»يف 

فؾعؾ اإلمام  ،فؿا رأيتف فقف «الؿسـد»زوه ٕحؿد... وقد صالعت ابـ الؼقؿ يف ط

 .(2)«، أو غقره«الزهد»رواه يف كتاب 

[1352]   

ا قد أرداهؿ سقء ٓ يؿقتـ أحدكؿ إٓ وهق يحسـ باهلل الظـ، فنن ققمً »

 «.... الحديثضـفؿ باهلل 

 «.مـؽر هبذا السقاق»

 جابر بف.ابـ أبل لقؾك طـ أبل الزبقر طـ  أخرجف أحؿد مـ صريؼ:

 وهق إسـاد ضعقػ مسؾسؾ بالعؾؾ: 

ا فنن ققمً »طـعـة أبل الزبقر، فنكف مدلس، وقد صرح بالتحديث بدون ققلف: 
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 مـؽر، وابـ أبل لقؾك ضعقػ لسقء حػظف. ففق بف .إلخ« قد أرداهؿ...

مـ رواية أبل « ا قد...فنن ققمً » :وقد صح الحديث بدون هذه الزيادة

َل يؿقتـ »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصسؿعت رسقل اهلل  :طبد اهلل يؼقلالزبقر: أكف سؿع جابر بـ 

 ،ثـا ابـ جريج ،أخرجف أحؿد: ثـا روح .«أحدكؿ إَل وهق يحسـ الظـ بالل

 أخربين أبق الزبقر بف.

 وهق إسـاد صحقح طؾك شرط مسؾؿ.

 .(2)$ «مسـد أحؿد» وتصريحف بالسؿاع مؿا احتػظ بف

[1353]   

أسالؽ خقر الؿقلج، وخقر إذا ولج الرجؾ يف بقتف: فؾقؼؾ: الؾفؿ إين »

باسؿ اهلل ولجـا، وباسؿ اهلل خرجـا، وطؾك اهلل ربـا تقكؾـا، ثؿ لقسؾؿ  ،الؿخرج

 «.ســف»أخرجف أبق داود يف  «.طؾك أهؾف

سؿاطقؾ بـ طقاش هق صحقح إوهذا إسـاد صحقح رجالف كؾفؿ ثؼات، و

 ذا روى طـ الشامققـ، وهذا مـفا.إالحديث 

(، ثؿ لػت كظري 115برقؿ )« الصحقحة»وكـت قد أوردت الحديث يف 

إلك أن فقف اكؼطاًطا بقـ شريح وأبل مالؽ، وقد  -جزاه اهلل خقًرا-بعض الطؾبة 

 .تـبفت لف يف حديث آخر
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( طـ 62-60)ص« الؿراسقؾ»والعؿدة يف ذلؽ ققل ابـ أبل حاتؿ يف 

شريح بـ طبقد الحضرمل لؿ يدرك أبا أمامة، وٓ الحارث بـ الحارث، »أبقف: 

 «.وٓ الؿؼدام، وهق طـ أبل مالؽ إشعري مرسؾ

 .(2)(117/181« )جامع التحصقؾ»وأقره العَلئل يف 

[1354]   

 «.إذا ولج الرجؾ يف بقتف فؾقؼؾ: الؾفؿ إين أسالؽ خقر الؿقلج...: »حديث

ويف  .ترجؿ لف أبق داود فلورده يف )باب ما جاء فقؿـ دخؾ بقتف ما يؼقل(

 خان، وغقرهؿا.مثؾف أورده الـقوي، وصديؼ حسـ 

وراد أحقث جعؾ الحديث مـ  $وقد وهؿ شقخ اإلسَلم ابـ تقؿقة 

 .(1)(95)ص« الرد طؾك إخـائل»قالف يف  الدخقل إلك الؿسجد، فنكف

[1355]   

(، 28مات يف صاطقن طؿقاس سـة ) ،مالؽ إشعري قديؿ القفاة قأب

ن يدركف، فبقـ وفاتقفؿا كحق ثؿاكقـ سـة! فقبعد طادة أ ،وشريح مات بعد الؿئة

مـ الحافظ الؿزي يف ذكره أبا  «هتذيبف»الحافظ ابـ حجر يف  ولذلؽ تعجب

مع تصريحف بلكف  ،مالؽ هذا يف جؿؾة الصحابة الذيـ روى طـفؿ شريح بـ طبقد

                                           

 (.5811( حديث: )21/710-712( )2)

 (.5811يث: )( حد21/710( )1)



   
« السلسلت الضعيفت»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
629 

 

(، وأبا ذر، وقد 55لؿ يدرك سعد بـ أبل وقاص، وقد تلخرت وفاتف إلك سـة )

 (!.16مات سـة )

ريح سؿع مـ الصحابة، كؿا ذكره ابـ والصحقح أن ش» وققل ابـ طساكر:

َراُقْطـِل  «.فـجقيف، والعسؽري، والحاكؿ، والدَّ

طـ ابـ طساكر، فنكف ٓ يعـل بداهة أكف سؿع مـ جؿقع الصحابة،  إن صح

 .(2)فَل يخالػ مـ كػك سؿاطف مـ أبل مالؽ إشعري

[1356]   

القلقد بـ مسؾؿ مع كقكف ثؼة، فؼد كان لف مذهب طجقب يف التدلقس طـ 

أطـل: تدلقس التسقية، فؼد كان يروي  ،ا يف ترجؿتفٕوزاطل، كؿا تراه مبسقصً ا

 فقسؼط القلقدُ  ،طـ إوزاطل ما روى هذا طـ بعض الضعػاء طـ بعض الثؼات

ِعقَػ   ا مـ العؾة!.فقظفر اإلسـاد سالؿً  ،الذي بقـ إوزاطل والثؼة الضَّ

اطل طـ كان القلقد بـ مسؾؿ يحدث حديث إوز» قال أبق مسفر:

ابقـ، ثؿ يدلسفا طـفؿ  .(1)«الؽذَّ

[1357]   

 «.مـؽر» «.ٓ تؽرهقا الػتـة يف آخر الزمان، فنهنا تبقر الؿـافؼقـ»
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يف غقر ما  ،مركا بآستعاذة مـفا ما ضفر مـفا وما بطـأفنن الػتـ قد 

)باب التعقذ مـ  :«الػتـ»يف كتاب « صحقحف»حديث، ومـ أبقاب البخاري يف 

يف مشروطقة ذلؽ الرد (: »21/99« )فتح الباري»ال، كؿا يف قال ابـ بط ،الػتـ(

طؾك مـ قال: اسللقا اهلل الػتـة، فنن فقفا حصاد الؿـافؼقـ، وزطؿ أكف ورد يف 

 «.حديث، وهق ٓ يثبت رفعف، بؾ الصحقح خَلفف

(، وكؼؾ طـ 969/2198« )الؿؼاصد الحسـة»وكذا قال السخاوي يف 

إكف »طـ ابـ وهب: أكف سئؾ طـف؟ فؼال:  أكف كؼؾ «الػتح»شقخف الحافظ يف 

 وأقره. «.باصؾ

 «.وهق كذلؽ» قال السخاوي:

هذا (: »28/216« )مجؿقع الػتاوى»وقال شقخ اإلسَلم ابـ تقؿقة يف 

 .(2)«ملسو هيلع هللا ىلصلقس معروًفا طـ الـبل 

[1358]   

 «.مـؽر» «.يف ثقبقـ سحقلققـ ملسو هيلع هللا ىلصُكػـ »

فتف: يعؼقب آ ،إسـاد ضعقػ، ومتـ مـؽر «.صحقحف»أخرجف ابـ ِحبَّان يف 

بـ ططاء بـ أبل رباح الؿؽل، وقد اتػؼقا طؾك تضعقػف، وشذ ابـ ِحبَّان فلورده 

 «.ثؼاتف»يف 

                                           

 (.5815( حديث: )21/717( )2)



   
« السلسلت الضعيفت»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
631 

 

كػـ يف  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل »: ومـ أخطائف مخالػتف لحديث طائشة ڤ

 «.ثَلثة أثقاب بقض سحقلقة...

 أخرجف الشقخان، وسائر الستة، وغقرهؿ، وكذا ابـ ِحبَّان.

ث طبد اهلل بـ محؿد بـ طؼقؾ طـ محؿد ابـ حدي :ومثؾف يف الـؽارة

أخرجف  «.كػـ يف سبعة أثقاب ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل »الحـػقة طـ طؾل بـ أبل صالب: 

 أحؿد.

حسـ أوإصؾ أن ابـ طؼقؾ حسـ الحديث إٓ إذا خقلػ، كؿا هـا، وقد 

وابـ طؼقؾ سقئ »( فؼال: 1/208« )التؾخقص»الؽَلم فقف الحافظ ابـ حجر يف 

فلما إذا تػرد فقحسـ، وأما إذا خالػ، فَل  ،ثف لؾؿتابعاتيصؾح حدي ،الحػظ

 .(2)«يؼبؾ

[1359]   

 ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل »والقاجب مـ الـاحقة الػؼفقة القققف طـد حديث طائشة: 

ا لؾسـة، ومحافظة طؾك ، وطدم الزيادة طؾك الثَلثة اتباطً «كػـ يف ثَلثة أثقاب

ال طؿر: ( بسـد صحقح ق1/195الؿال، وما أحسـ ما روى ابـ أبل شقبة )

 «.إن اهلل ٓ يحب الؿعتديـ ،ٓ تعتدوا ،يؽػـ الرجؾ يف ثَلثة أثقاب»

، ومؿا ٓ شؽ فقف أن الـساء يف ڤويف مثؾفا كػـ أبق بؽر الصديؼ 
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، كؿا يف «إكؿا الـساء شؼائؼ الرجال»: ملسو هيلع هللا ىلصذلؽ كالرجال، كؿا يف ققلف 

 .(2)«صحقح أبل داود»

[1361]   

لقس تؽثقر » (:2/276« )الروضة الـدية»قال صديؼ حسـ خان يف 

بف لؽان مـ إضاطة  عإكػان والؿغآة يف أثؿاهنا بؿحؿقد، فنكف لقٓ ورود الشر

الؿال: ٕكف ٓ يـتػع بف الؿقت، وٓ يعقد كػعف طؾك الحل، ورحؿ اهلل أبا بؽر 

لؿا ققؾ لف طـد تعققـف لثقب مـ « إن الحل أحؼ بالجديد»الصديؼ حقث قال: 

وهذا أخرجف البخاري، وغقره يف قصة وفاة أبل  .«ا خؾؼ!إن هذ» :أثقابف يف كػـف

 .(1)(712« )اإلرواء»، وهق مخرج يف ڤبؽر 

[1361]   

اختؾػقا يف ضبطف طؾك  طقبد( ابـ أبل طؿران الجقين. :طقيد )ويؼال»

وأبق  ،قال البخاري ،كف متػؼ طؾك ضعػفأ، و«تقسقر آكتػاع»ققال مذكقرة يف أ

 «.مـؽر الحديث»حاتؿ: 

أكؽره الحافظ و ،(8/516« )الثؼات»ف ابـ ِحبَّان فلورده يف تـاقض فقو

 «.الؾسان»طؾقف يف 
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لؿ يقثؼف غقر ابـ و ،(1/291« )الضعػاء»لؽـ خػل طؾقف أكف قد أورده يف 

 ِحبَّان.

 .(2)«آية مـ أيات» قال فقف الجقزجاين:

[1362]   

 «.ضعقػ» ...«.ك ضفري القؿـ، ثؿ قال: إن اهلل استؼبؾ بل الشام، وولَّ »

برقؿ « الصحقحة»وقد كـت مـذ أكثر مـ ثَلثقـ سـة أوردت هذا الحديث يف 

ا بتقثقؼ ابـ ِحبَّان، والعجؾل، ولؿ أكـ طرفت تساهؾ ابـ ِحبَّان، وكذا ( اغرتارً 15)

العجؾل يف التقثقؼ، وأن قد تبقـ لل تساهؾفؿا يف تقثقؼ الؿجفقلقـ، فؼد رجعت 

ِعقػةالسؾسؾة »طـ تصحقحف، وأودطتف يف هذه   .(1)«الضَّ

[1363]   

لؾحافظ يعؼقب بـ سػقان الػسقي، ودراستل « التاريخ»وبعد أن صبع كتاب 

 .(1)إياه تبقـ لل أكف يؽاد أن يؽقن مثؾ ابـ ِحبَّان، والعجؾل يف التساهؾ

[1364]   

 ملسو هيلع هللا ىلصـػر مـف العؾؿاء الذيـ جرى حديث الـبل ا تَ ـؽرً مُ  -الؿتـ- وأما إذا كان»

                                           

 (.5896( حديث: )21/756( )2)

 (.5898( حديث: )21/760( )1)

 (.5898)( حديث: 21/762( )1)
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ن طؾك الحديث يف هذه الحالة بالقضع بعد أن يف طروقفؿ مجرى الدم: ففؿ يحؽؿق

ا، وطؾؿ الجرح قسؿ كبقر مـف قائؿ طؾك هذه يثبت لديفؿ كؽارة إسـاده أيًض 

الؿَلحظة: كؿا يتبقـ لؿـ تتبع ألػاظ الـؼاد لؾرواة، وبخاصة مـفؿ ابـ حبان يف 

 .(2)«، ومـ تبعفؿ مـ الؿحؼؼقـ كالذهبل والعسؼَلين وغقرهؿا«ضعػائف»

[1365]   

ب التقؿـ ما استطاع يف شلكف كؾف يف صفقره، وترجؾف، وكعؾف كان يح»

 «.]وسقاكف[

 «.ســف»أخرجف أبق داود يف  «.سقاكف» :«شاذ بفذه الزيادة»

ا مـف، وكؾفؿ لؿخالػة الثؼة مـ هق أكثر طددً  :وهذه زيادة شاذة ٓ تصح

 «.الصحاح»ثؼات، ولعؾف لذلؽ تجـبفا أصحاب 

ريـ مـ الثؼات تابعقا شعبة طؾك رواية أن جؿاطة آخ :ومؿا يمكذ شذوذها

 وهؿ:  ،الحديث دون الزيادة

 أخرجف مسؾؿ. .أبق إحقص

 أخرجف الـََّساِئل. .محؿد بـ بشر

 «.صحقحف»أخرجف ابـ ِحبَّان يف  .إسرائقؾ طـف

                                           

 (.5851( حديث: )21/770-772( )2)
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 .(2)«مسـده»أخرجف أحؿد يف  .مؾقح والد وكقع طـف

[1366]   

الؿجؾد  ضعقػ ٓ يصح، كؿا بقـت ذلؽ يف «طرض إطؿال» حديث

ا يف رسالتل التل أوشؽت طؾك (، وزدتف بقاكً 975)رقؿ  «السؾسؾة»الثاين مـ هذه 

غاية أمال يف بقان ضعػ حديث طرض إطؿال، والرد طؾك »كتفاء مـفا: آ

 «.الغؿاري يف تصحقحف إياه بصحقح الؿؼال

طبد اهلل الغؿاري يف بعض رسائؾف، وإيفامف  وهق كتاب يف الرد طؾك الشقخ

ة إحاديث التل تدل طؾك طرض أطؿال أمتف طؾقف، وأن طؾؿف بعد اكتؼالف صح

 .كعؾؿف يف الدكقا

 .(1)«هناية أمال يف صحة حديث طرض إطؿال»كظر كتابـا ا

[1367]   

 «.لبث طقسك ابـ مريؿ يف ققمف أربعقـ سـة»

 .«التاريخ الؽبقر»أخرجف البخاري يف . «إسـاد ضعقػ»

ؿ، والقلقد بـ صالح مجفقل، وإن وثؼف ابـ لجفالة ابـ امرأة زيد بـ أرق

 ِحبَّان.

                                           

 (.5859( حديث: )21/771( )2)

 (.5857( حديث: )21/778( )1)
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بعد كزولف إلك إرض، كؿا  ڠوقد صح أن هذه الؿدة يؿؽثفا طقسك 

يـزل طقسك ابـ مريؿ فقؿؽث يف »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل ڤ يف حديث أبل هريرة 

 .(2)وهذا إسـاد جقد .«الـاس أربعقـ سـة

[1368]   

 وثؼف الجؿفقر. «.هارون بـ طـرتة»

 «.ٓ بلس بف» قال الحافظ:

 «.ثؼة مـ الثاكقة، ووهؿ مـ زطؿ أن لف صحبة»قال الحافظ:  وأبقه طـرتة.

 .(1)«$كلكف رد طؾك ابـ طبد الرب » قؾت:

[1369]   

 «.ضعقػ» «.يس: اقرأوا طؾك مقتاكؿ»

 أخرجف أبق داود، وابـ ماجف، والحاكؿ، وأحؿد، وطبد الغـل الؿؼدسل.

 .(1)كذا أبقه، فنكف ٓ يعرف ،ـلطثؿان مجفقل، كؿا قال ابـ الؿدي ق: أبآفتف

 

                                           

 (.5859( حديث: )21/780( )2)
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[1371]   

ويف »: «طؿؾ الققم والؾقؾة»ققل الدكتقر فاروق حؿادة يف تعؾقؼف طؾك 

 «!.أحاديث ٓ تخؾق مـ صحقح! (يس)فضؾ: 

ففق مردود طؾقف، ولقس هق مـ أهؾ آستؼراء وآستؼصاء يف هذا العؾؿ، 

َراُقْطـِل فَل يؼبؾ ققلف إٓ بالحجة والدلقؾ، وٓسقَّؿا وهـاك ققل ا إلمام الدَّ

 .(2)«وٓ يصح يف الباب شلء» :$

[1371]   

 «.ضعقػ» «.وا الطقر طؾك مؽـاهتاقرُّ أ»

 أخرجف أحؿد، والحؿقدي.

 وأخرجف أبق داود، والرامفرمزي، وابـ ِحبَّان، والحاكؿ مـ صرق أخرى.

صحقح »بداية إمر يف  يف هذا الحديث $صحح الشقخ إَْلَباكِل 

خر طـ ل، والتخريج هـا مت«اإلرواء»، و«ـ أبل داودصحقح سـ»، و«الجامع

 .(1)تخريجف هـاك، وذلؽ مؿا يرجح أن التضعقػ هق الصقاب، واهلل أطؾؿ

 

                                           

 (.5862( حديث: )21/789( )2)

 (.5861( حديث: )21/789( )1)
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[1372]   

 .(2)مرتوك: «الردة»سقػ بـ طؿر التؿقؿل صاحب كتاب 

[1373]   

 «.ضعقػ» «.إن مـ السـة يف الصَلة وضع إكػ طؾك إكػ تحت السرة»

ضعقػ أبل »وقد بقـت ذلؽ يف  .(2/160« )الؿختارة»رواه الضقاء يف 

لؽقَل يغرت أحد بنخراج الضقاء لف يف  (، وإكؿا تؽؾؿت طؾقف هـا219« )داود

، فنن ذلؽ مـ تساهؾف الذي تبقـ لل مـ صقل مؿارستل لؽتابف، «الؿختارة»

ا مـ الحاكؿ يف التساهؾ، وتصحقح حتك كاد يصقر طـدي قريبً  ،وتخريج أحاديثف

ِعقػة ، بؾ هق يف ذلؽ كابـ ِحبَّان، فنكف يغؾب طؾقفؿا تصحقح إحاديث الضَّ

 .(1)أحاديث الؿجفقلقـ!!!

[1374]   

 «.يعـل: شرط الؿرأة لزوجفا أن ٓ تتزوج بعده .إن هذا ٓ يصؾح»

 «.ضعقػ»

 ،، وآفتف: يحقك بـ طثؿان السفؿل الؿصري«الصغقر»الطرباين يف أخرجف 

ؿاد إكؿا أخرج لف البخاري ا، وكعقؿ بـ حمطؾؼً  «الصحقحقـ»حد ألؿ يرو لف يف 
                                           

 (.5866( حديث: )21/788( )2)

 (.5876( حديث: )21/797( )1)
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 مؼروًكا، وهق ضعقػ مـ قبؾ حػظف، وطبد اهلل بـ إدريس ضعقػ لؽثرة خطئف.

 .(2)«الحديث قابؾ لؾتحسقـ بنذن اهلل: »قؾت

[1375]   

احتج بف الشقخان، ولؽـ كان يدلس أسؿاء الشققخ،  «.مروان بـ معاوية»

 «.التؼريب»كؿا يف 

 .(1)«اءكان يؼؾب إسؿ» :قال اآلجري طـ أبل داود

[1376]   

فؼد  مرفقض غقر مؼبقل. «.مؼبقل» :«يحقك بـ حزام»ققل الحافظ يف 

 .(1)مـفؿ ابـ خزيؿة ،روى طـف جؿاطة مـ الثؼات والحػاظ

[1377]   

إن اهلل زوجـل يف الجـة مريؿ بـت طؿران، وامرأة فرطقن، وأخت »

 .(9)، ويف إسـاده مجفقل وضعػاء«ضعقػ» «.مقسك

                                           

 (.5878( حديث: )21/798( )2)

 (.5880( حديث: )21/800( )1)

 (.5881( حديث: )21/805( )1)
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[1378]   

 .(2)$طتؿاد طؾك تقثقؼ ابـ ِحبَّان كثقر آ $الحافظ الَفْقَثِؿل 

[1379]   

وقد ذكرت أحاديث فقفا أن الذبقح هق إسحاق، وكؾفا ضعقػة، وبعضفا 

(، وذكرت 111رقؿ ) «الذبقح إسحاق»ا مـ بعض، كؿا سبؼ بقاكف يف أشد ضعػً 

 .(1)ڠهـاك أن الصقاب طـد الؿحؼؼقـ: أن الذبقح إكؿا هق إسؿاطقؾ 

[1381]   

 «.رالسؽقـة يف أهؾ الشاء، والبؼ»

 «.البؼر» :مـؽر بذكر

، وٓ يف بؼقة «الصحقحقـ»)والبؼر(، فنهنا لؿ ترد يف  :بخالف هذه الزيادة

، وقد استقطب فقف كثقًرا مـ صرق أخرى طـ «مسـد أحؿد»حتك وٓ يف  ،الستة

، «صحقح مسؾؿ»، و«صحقح البخاري»أبل هريرة دون الزيادة، وأكثرها يف 

 ة.لػاظ متؼاربلب «صحقح أبل طقاكة»و

تػرد بف كثقر بـ زيد، وهق «. مـؽر»يف هذا الحديث:  (البؼر)وذكر 

                                           

 (.5895( حديث: )21/810( )2)
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 .(2)إسؾؿل الؿدين، وهق حسـ الحديث

[1381]   

وقد أفرد بعض الرواة صرق » قال الحافظ يف ترجؿة )قس( مـ اإلصابة:

حديث قس، وفقف شعره، وخطبتف، وهق يف )الؿطقٓت( لؾطرباين، وغقرها، 

 .(1)«وصرقف كؾفا ضعقػة

[1382]   

مع كقن الراوي لف غرائب، أو يفؿ بلخرة، فنن ذلؽ ٓ يستؾزم رد وإن »

 .(1)«حديثف إذا كان ثؼة، كؿا الشلن يف بعض إحاديث

[1383]   

 «.خقر الـاس مـ صال طؿره، وحسـ طؿؾف»

رواه التِّْرمِذي، وابـ ِحبَّان مـ حديث طبد اهلل بـ بسر، وهق مخرج يف 

 .(9)(2816« )الصحقحة»

 
                                           

 (.5900( حديث: )21/816-817( )2)
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[1384]   

ُـّ ِـّ الؽؿلة مـ الؿَ »  «.ة، وماؤها شػاء لؾعقـمـ الجـَّ  ، والؿ

، وآفتف: طبد «الطب»أخرجف أبق كعقؿ يف  «.والؿـ مـ الجـة» :مـؽر بزيادة

 الحؿقد بـ الحسـ الفَللل.

ومؿا يمكد طؾك كؽارة هذه الزيادة، وصحة رواية شفر طؾك اضطرابف يف 

ُـّ » :ادةروى الحديث طـ الـبل دون هذه الزيڤ د يأن سعقد بـ ز :إسـاده  الؿ

وقال  أخرجف البخاري، ومسؾؿ التِّْرمِذي، وابـ أبل شقبة، وأحؿد. «.مـ الجـّة

 .(2)«حسـ صحقح»التِّْرمِذي: 

[1385]   

 .«ضعقػ». «إذا قام اتؽل طؾك إحدى يديف ملسو هيلع هللا ىلصرأيتف »

وهق مخالػ لحديث مالؽ بـ الحقيرث  : أحؿد بـ يحقك الصقيف.وآفتف

إحدى »ولقس:  «.ؿًدا طؾك يديفكان يـفض معت ملسو هيلع هللا ىلصأكف »طـد البخاري: ڤ 

 .(1)«يديف

[1386]   

 «.كان ربؿا أخذتف الشؼقؼة فقؿؽث الققم والققمقـ ٓ يخرج»

                                           

 (.5928( حديث: )21/899( )2)
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 «.مـؽر»

 التل يؽتػل بذكرها دون« زاد الؿعاد»والحديث مـ إحاديث الؽثقرة يف 

ن يخرجفا ويبقـ مرتبتفا، وتارة يخرجفا ويسؽت طـ مرتبتفا، وكذلؽ أ

ا طؾقف بشل، كؿا هق شلهنؿا يف أكثر أحاديث عؾؼَ الشقخان إركموصقان فؾؿ ي

 .(2)الؽتاب

[1387]   

 «.واحدة جفف إٓ مرةوفؾؿ أره يؿسح يديف و ،كان يتقؿؿ بالصعقد»

اب يضع  قآفتف: محؿد بـ سعقد، وهق الؿصؾقب، وه«. مقضقع» كذَّ

 الحديث.

التقؿؿ ضربة لؾقجف »: ملسو هيلع هللا ىلصويغـل طـ هذا الحديث مـ الـاحقة الػؼفقة ققلف 

 .(1)، وغقرهؿا«الصحقحقـ»أخرجف أبق داود، وغقره، ومعـاه يف  «.والؽػقـ

[1388]   

بؿقحدة، ثؿ مفؿؾة، أو مثـاة تحتقة، ثؿ معجؿة أي:  «قتادة بـ طباس»

! والظاهر أكف خطل «ابـ طائش»)طقاش(، كؿا يف اإلصابة، ووقع طـد الطرباين: 

 مطبعل.

                                           

 (.5918( حديث: )21/861( )2)
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: أثبتفا لفثؿ إن الظاهر أن صحبتف ٓ تعرف إٓ مـ هذا الحديث، وقد 

 وابـ ِحبَّان.، بق حاتؿ، وأالبخاري

مخرج حديثف طـ ولده،  ،يؼال: لف صحبة» وشؽ فقفا ابـ السؽـ فؼال:

 .(2)«ولقس يروي إٓ مـ هذا القجف

[1389]   

فضؾت طؾك إكبقاء بخؿس... وكصرت بالرطب شفًرا أمامل، وشفًرا »

 «.خؾػل...

وآفتف: ابـ أبل فروة  ،«الؽبقر»أخرجف الطرباين يف  .مـؽر بذكر )شفريـ(

 مرتوك.

مـفؿ جابر طـد  ،ثؿ هق متقاتر كذلؽ طـ جؿع آخر مـ الصحابة

 :بذكر «اإلرواء»الشقخقـ، وأبق ذر، وابـ طؿر طـد أحؿد، وأحاديثفؿ مخرجة يف 

 .(1))شفر(

[1391]   

 «.ثـقـ والخؿقس اكؼؾب بلجر طؿرةمـ صؾك يف مسجد قباء يقم اإل»

 «.مقضقع بذكر )الققمقـ(»

                                           

 (.5992( حديث: )21/875( )2)

 (.5951( حديث: )21/890( )1)
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اب: آفتف لفذا الحديث بزيادة الققمقـ يمكد  وروايتف، القاقدي، فنكف كذَّ

كذبف، فنن الحديث صحقح بدوهنا مـ حديث أسقد بـ ضفقر، وحسـف التِّْرمِذي، 

وسفؾ بـ حـقػ، وصححف الحاكؿ، والذهبل، وصححف ابـ ِحبَّان، وهل 

 .(2)(1/218« )الرتغقب»مخرجف يف 

[1391]   

« الثؼات»ذكره ابـ ِحبَّان يف  مختؾػ فقف. «.جـقد ابـ العَلء بـ أبل وهرة»

 .(1)(2/122« )الضعػاء»ثؿ أورده يف  ،(6/250)

[1392]   

ٓ  ،خطل :إصَلق الَفْقَثِؿل طؾك لقث بـ أبل سؾقؿ بلكف مدلس، ولؽـف ثؼة

وٓ أطؾؿ مـ أصؾؼ فقف  وإكؿا رمل بآختَلط. ا رمك لقًثا بالتدلقس.طؾؿ أحدً أ

 .(1)التقثقؼ

[1393]   

 «فؼف الـظر يف اإلسَلم» الحائر محؿد أديب كؾؽؾ يف كتابفما ذكره الؿتػؼف 

، «ڤمقصل مالؽ »ـذكر قصة، وطزاها ل(: »211)صأكف قال طؼب الحديث 
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فؼقؾ لفا: لؿاذا  ،فاحتجبت مـف ڤأن رجًَل أطؿك دخؾ طؾك طائشة »وهل: 

 «.تحتجبقـ مـف وهق ٓ يـظر إلقؽ؟ قالت: لؽـل أكظر إلقف!

 .(2)، فنكف لقس فقف يؼقـًا«$ مام مالؽمقصل اإل»وهذا كذب طؾك 

[1394]   

ذكره الحافظ يف الطبؼة الثالثة مـ رسالتف  ،طـعـة أبل إسحاق، فنكف مدلس»

 .(1)«ذا صرح بالتحديثإ أي: فقؿـ ٓ يحتج بف إٓ ،يف الؿدلسقـ

[1395]   

فجعؾ يعرضفا  ،، وأطرابل معف ابـة لف حسـاءملسو هيلع هللا ىلصكـت ردف رسقل اهلل »

فجعؾت ألتػت إلقفا،  :قال الػضؾ بـ طباس ،فارجاء أن يتزوج ملسو هيلع هللا ىلصلرسقل اهلل 

 «.يلخذ برأسل فقؾقيف ملسو هيلع هللا ىلصوجعؾ رسقل اهلل 

 «.مسـده»أخرجف أبق يعؾك يف  .مـؽر بزيادة )العرض(

 :زيادة شاذة إن لؿ كؼؾ «رجاء أن يتزوجفا ملسو هيلع هللا ىلصفجعؾ يعرضفا لرسقل اهلل »

 مـؽرة.

خَلًفا -واتػاق همٓء الثؼات طؾك طدم ذكر تؾؽ الزيادة يف هذه الؼصة 

مؿا ٓ يدع  -لققكس بـ أبل إسحاق مع ما فقف مـ الضعػ، ومخالػة ابـف إياه
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 أدكك شؽ يف كؽارهتا، وطدم ثبقهتا.

رواه أبق يعؾك بنسـاد (: »9/68« )الػتح»لذا، فؼد وهؿ الحافظ يف ققلف يف 

 .(2)«!ققي

[1396]   

بدقة كظره،  «الـظر»، كؿا يف كتابف $ومـ الؿعروف طـ ابـ الؼطان 

 .(1)ه طـ الفقي والتؼؾقد!وبعد

[1397]   

 «.فـعقذ باهلل مـ بقار البـات ،إذا خطب إلقؽؿ كػم، فَل تردوه»

يف « الربقع بـ حبقب إزدي البصري»بـأخرجف الؿسؿك «. مقضقع»

 مـ كتب اإلباضقة. «الجامع الصحقح»إلقف الؽتاب الؿـسقب 

 .(1)والربقع هذا كؽرة ٓ يعرف يف شلء مـ كتب تراجؿ طؾؿائـا

[1398]   

« الجامع الصحقح»يف تؼدمتف لؾؽتاب  $ققل إستاذ طز الديـ التـقخل 

فلضـ أكف صدر مـف  «كف مـ ثؼات التابعقـإ»: لؾربقع بـ حبقب إزدي البصري
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مجامؾة لشارحف الشقخ طبد اهلل بـ حؿقد السالؿل العؿاين إباضل! وإٓ ففذا 

 التقثقؼ لؿ يـؼؾف طـ أحد مـ أهؾ العؾؿ.

، ويجعؾف «إكف أصح كتاب مـ بعد الؼرآن الؽريؿ» السالؿل:يؼقل  وبذلؽ

مضاهاة مـف لؾشقعة الذيـ  ،خَلًفا لجؿاهقر الؿسؾؿقـ :«الصحقحقـ»أصح مـ 

 .(2)!قفؿ هق إصح طـدهؿـِ قْ ؾَ يجعؾقن كتاب كُ 

[1399]   

وهق مـ أطؾؿ مـ طرفـا يف العصر الحاضر برتاجؿ -والعَلمة الزركؾل 

ترجؿ لؾربقع بـ حبقب الػراهقدي هذا لؿ يذكر فقف  لؿا -ا وحديًثاإطَلم قديؿً 

سقى كؾؿات أخذها مـ شرح السالؿل الؿتؼدم، ووضع ثَلث كؼاط مؽان 

 .(1)أكف غقر معروف إلك ( إشارة مـف... -تاريخ وٓدتف ووفاتف )...

[1411]   

 «.لقست الشػاطة ٕهؾ الؽبائر مـ أمتل»

، «الؿسـد الصحقح»ه بـالذي سؿق« مسـد الربقع بـ حبقب»ذكروه يف . «باصؾ»

 .(1)ا مـ كتب أهؾ السـةإٓ ما كان مسروقً  ،وٓ صؾة لف بالصحقح مـ الحديث
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[1411]   

أول مـ كشػ »( طـ الزهري قال: 5/119حسـ ما روى البقفؼل )أوما 

وزاد يف  ،«...ملسو هيلع هللا ىلصـ لفؿ السـة يف ذلؽ طائشة زوج الـبل العؿك طـ الـاس، وبقَّ 

 «.ذا أخذوا بؼقلفا، وتركقا فتقى ابـ طباسفؾؿا بؾغ الـاس ققل طائشة ه»آخره: 

 ملسو هيلع هللا ىلصفقف مـ الػؼف: أن أصحاب الـبل » (:28/332) $قال ابـ طبد البر 

ا بلكثر مـ رد ققلف، كاكقا يختؾػقن يف مسائؾ مـ الػؼف، فَل يعقب بعضفؿ بعًض 

 .(2)«ومخالػتف إلك ما طـده مـ السـة يف ذلؽ، وهؽذا يجب طؾك كؾ مسؾؿ

[1412]   

صحبة حبقب بـ مسؾؿة، فؿـفؿ مـ أثبتفا، ومـفؿ مـ وقد اختؾػقا يف »

 ملسو هيلع هللا ىلصفؼد صح سؿاطف مـف  ،كػاها، وإول هق الراجح، وبف قال البخاري

صحقح أبل »مخرج يف  ، وهق«كان يـػؾ الربع بعد الخؿس...»لحديث: 

 .(1)(1955« )داود

[1413]   

يعـل باب الـساء يف الؿسجد ، ٓ يؾجـ مـ هذا الباب مـ الرجال أحد»

 .«الـبقي
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 «.مسـده»أخرجف الطقالسل يف «. مـؽر»

، «الؽاشػ»طبد اهلل بـ كافع العدوي الؿدين قال الذهبل يف  ،وإسـاده واه

 «.ضعػقه«: »الضعػاء»و

َراُقْطـِل، وقال البخاري يف   «.مـؽر الحديث» :«التاريخ»وتركف الـََّسائِل، والدَّ

تركـا هذا الباب  لق»بؾػظ:  ،طـ كافع بف فؼال: ،وقد خالػف أيقب يف لػظف

أخرجف أبق داود، وهق يف  فؾؿ يدخؾ مـف ابـ طؿر حتك مات. :قال كافع «.لؾـساء

 «.صحقح أبل داود»

ٓ  ملسو هيلع هللا ىلصوأن الـفل الصريح طـ الدخقل مـ باب الـساء رفعف طـ الـبل 

 .(2)«لق تركـاه لؾـساء»ف طؾك ذلؽ بؼقلف: يصح، والصحقح حضُّ 

[1414]   

 رواه البخاري غقره. «.تك بؾغ ستقـ سـةأطذر اهلل إلك امرئ ُأخر أجؾف ح»

اإلطذار: إزالة العذر، والؿعـك: أكف » (:21/351« )الػتح»قال الحافظ يف 

يؼال: أطذر  ،كلن يؼقل: لق مد لل يف إجؾ لػعؾت ما أمرت بف ،لؿ يبؼ لف اطتذار

ـف مـف، وإذا لؿ يؽـ لف طذر يف ترك إذا بؾغف أقصك الغاية يف العذر، ومؽَّ  ،إلقف

الطاطة مع تؿؽـف مـفا بالعؿر الذي حصؾ لف، فَل يـبغل لف حقـئذ إٓ آستغػار 
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 .(2)«والطاطة، واإلقبال طؾك أخرة بالؽؾقة

[1415]   

 ،)الديباج(ـمحؿد بـ طبد اهلل بـ طؿرو، وهق ابـ طثؿان بـ طػان الؿؾؼب ب

ي، وقال وثؼف الـََّسائِل، وقال مرة: لقس بالؼق»، وقال: «الؿقزان»ذكره الذهبل يف 

 .(1)«البخاري: ٓ يؽاد يتابع يف حديثف

[1416]   

 الراوي أقر ابـ الؼطان طؾك ققلف يف ػالعجب مـ الحافظ ابـ حجر كق

وتبعف  «.ٓ يعرف حالف»: «إبراهقؿ بـ طبد الرحؿـ بـ طبد اهلل بـ أبل ربقعة»

 .!«مؼبقل»: «تؼريبف»طؾقف حقـ قال يف 

وقد  ،(6/6« )الثؼات»ان يف وذكره ابـ ِحبَّ  وهق ثؼة أخرج لف البخاري.

 .(1)«هتذيب الؽؿال»روى طـف جؿاطة مـ الثؼات، كؿا يف 

[1417]   

الؿغـل: طؿرو بـ ططقة العقيف ضعػف »قال يف  «.طؿرو بـ ططقة العقيف»

َراُقْطـِل  «.الدَّ
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 وهق مـ أوٓد ططقة العقيف، ولف ولدان آخران:  قال األَْلَباكِل:

 طبد اهلل بـ ططقة.

 .والحسـ بـ ططقة

 «شرح طؾؾ التِّْرمِذي»وكؾفؿ ضعػاء، كؿا بقـف الحافظ ابـ رجب يف 

 .(2)فؽلهنؿ، ورثقا الضعػ مـ أبقفؿ، (1/792)

[1418]   

مـ أكقاع الـصح هلل » (:68)ص« شرح األربعقـ»قال الحافظ ابـ رجب يف 

رد إهقاء الؿضؾة  :-وهق مؿا يختص بف العؾؿاء-كتابف، ورسقلف و ،تعالك

 ،طؾك مقردها، وبقان دٓلتفؿا طؾك ما يخالػ إهقاء كؾفابالؽتاب أو السـة 

ِعقػة مـ زٓت العؾؿاء، وبقان دٓلة الؽتاب السـة طؾك  كذلؽ رد إققال الضَّ

وما لؿ يصح، ومـف تبققـ حال  ملسو هيلع هللا ىلصردها، ومـ ذلؽ بقان ما صح مـ حديث الـبل 

ؾط مـ غؾط مـ ـ تؼبؾ روايتف مـفؿ ومـ ٓ تؼبؾ رواياتف مـفؿ، وبقان غمَ  :راويف

 .(1)«ثؼاهتؿ الذيـ تؼبؾ رواياهتؿ

[1419]   

وهق ثؼة لقٓ اختَلصف، ومثؾف مـ  ططاء بـ السائب اختؾط قبؾ مقتف.
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 الؿختؾطقـ لف ثَلث حآت: 

 أن يعرف أكف حدث بالحديث قبؾ آختَلط. -2

 أن يعرف أكف حدث بف بعد آختَلط. -1

 ن ٓ يعرف طـف ٓ هذا وٓ هذا.أ -1

 .(2)خريقـإولك فؼط يحتج بف دون الحالتقـ إ فػل الحالة

[1411]   

كان إذا دخؾ العشر إواخر مـ رمضان صقى فراشف ]وشد مئزره[، »

 «.واطتزل الـساء، وجعؾ طشاءه سحقًرا

 «.إوسط»أخرجف الطرباين يف . «مـؽر هبذا التؿام»

 ملسو هيلع هللا ىلصكان الـبل »قالت:  ڤمـ حديث طائشة  ،وأصؾ الحديث صحقح

أخرجف الشقخان، والؾػظ  «.وأحقا لقؾف، وأيؼظ أهؾف، شد مئزره إذا دخؾ العشر

 .(1)(992لؾبخاري رقؿ )

 

JI IK 
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 فوائد المجلد الثالث عرش

[1411]  

إمام بارع يف  ،أحؿد بـ محؿد بـ مػرج اإلشبقؾل، ويعرف بابـ الرومقة

كامؾ »سػر ضخؿ جعؾف ذيًَل لـ ،لف كتاب حافؾ ،معرفة الحديث، وتراجؿ رجالف

 .(2)هـ(617)تقيف سـة  ،«ابـ طدي

[1412]  

 «.ا وصػ الحسـ بـ ذكقان بالتدلقسوما طؾؿت أحدً »

ِعقػة»فؼد كؼؾ الشقخ إَْلَباكِل يف  ( طـ الحافظ ابـ 1/190« )السؾسؾة الضَّ

 «.صدوق يخطئ، وكان يدلس» :«التؼريب»حجر ققلف فقف يف 

  $ ثؿ تعؼب الشقُخ 
َّ
قؾ يف تقثقؼ الحسـ هذا، وسؽقتف طؿا ق الَفْقَثِؿل

 .$هذا كصف ، وفقف مـ التضعقػ، والقصػ بالتدلقس

 .(1)ما يشقر إلك وصػف بالتدلقس« هتذيب التفذيب»ويف آخر ترجؿة الحسـ مـ 
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[1413]   

ية ما ضعػف قطؾك تؼ يتـبقف الؼار»لف رسالة  $والشقخ طبد اهلل الدويش 

« اإلرواء»يف -( تضعقػل 207فؼد اكتؼد فقف )رقؿ الحديث  ،«إَْلَباكِل

 لحديث الرتمذي: -(2/201/69)

إياكؿ والتعري، فنن معؽؿ مـ ٓ يػارقؽؿ إٓ طـد الغائط، وحقـ يػضل »

مـ إدلة الؽثقرة طؾك أن هذا هذا و .«الرجؾ إلك أهؾف، فاستحققهؿ وأكرمقهؿ

الؿـتؼد ٓ فؼف طـده، وكؼد إحاديث ٓبد فقف مـ الػؼف، والؿعرفة بلصقل طؾؿ 

 بسعة اصَلطف وحػظف ففق ٓ طؾؿ طـده بالحديث الحديث، والشقخ مع اطرتايف

الشاذ والؿـؽر، وٓ بؿا يشرتط يف الحديث الذي يصؾح لَلطتبار وآستشفاد، 

، أو يعرف ذلؽ ولؽـف ٓ يتبـاه، «مـتؼد»وٓ يعرف أن هـاك يف )الصحقح( ما هق 

مع سَلمة لساكف، وحسـ  ،ا طؾك متقن إحاديثوأكف أوسع مـ غقره اصَلطً 

 .(2)ه يف الـؼد إن شاء اهلل تعالكقصد

[1414]   

 «.ب مؼاتؾ بـ حقانكذَّ  ان وكقعً أأخطل إزدي يف زطؿف »

 اختؾط طؾقف مؼاتؾ بـ حقان بؿؼاتؾ بـ سؾقؿان.

أخطل إزدي يف زطؿف أن  ،صدوق فاضؾ» «:التؼريب»قال الحافظ يف 
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 «.ا كذبف، وإكؿا كذب مؼاتؾ بـ سؾقؿانوكقعً 

 جال مسؾؿ.ثؼة مـ ر ومؼاتؾ بـ حقان:

 .(2)ضعقػ ومؼاتؾ بـ سؾقؿان:

[1415]   

 «.ضعقػ» «.إكف لقفقن طؾل الؿقت أين أريتؽ زوجتل يف الجـة»

 .«الؽبقر»، ومـ صريؼف الطرباين يف «مسـده»أخرجف أبق حـقػة يف 

 معروف طـد أئؿة الحديث بالضعػ. $بق حـقػة أو

 .(1)(1867« )الصحقحة»ا، كؿا يف إلك تؼقيتف أخقرً  $ومال الشقخ 

[1416]   

[ دبر كؾ صَلة مؽتقبة لؿ ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿مـ قرأ آية الؽرسل ]و»

 «.يؿـعف مـ دخقل الجـة إٓ الؿقت

، وآفتف: «الؽبقر»أخرجف الطرباين يف  .﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ باصؾ بذكر:

قال «: »الؿقزان»أورده الذهبل يف  ،محؿد بـ إبراهقؿ بـ العَلء الدمشؼل الزاهد

اب...قال ابـ حِ  َراُقْطـِل: كذَّ  «.بَّان: كان يضع الحديثالدَّ
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اب هبا  واتػاق كؾ الطرق طؾك رواية الحديث دون الزيادة، وتػرد ذاك الؽذَّ

 دوهنؿ ٕكرب دلقؾ طؾك كؽارهتا وبطَلهنا.

هبذه الزيادة، وقال: « الؿجؿع»والعجب مـ الَفْقَثِؿل، فنكف ذكر الحديث يف 

 «.ا جقدبلساكقد، وأحده« إوسط»، و«الؽبقر»رواه الطرباين يف »

فؾؿ يػرق بقـ روايتف الصحقحة، والرواية الباصؾة، وهق يف ذلؽ تابع 

 مـفؿ:  ،، وتبعفؿا طؾك ذلؽ جؿع«الرتغقب»لؾؿـذري يف 

 «.تحػة الذاكريـ»الشقكاين يف 

 «.الؿعجؿ الؽبقر»الؿعؾؼ طؾك  ،حؿدي السؾػل صاحبـاو

 «.طؿؾ الـََّساِئل»الدكتقر فاروق حؿادة يف تعؾقؼف طؾك و

تػسقر ابـ »قكا الشقخ الػاضؾ مؼبؾ بـ هادي القادطل يف تعؾقؼف طؾك وأخ

 «.كثقر

 فقففنكف ذكر  «.صحقح صػة الصَلة...»والجاهؾ يف كتاب أسؿاه 

ُـّ يُ  أكف (111ص)  .(2)مع الؿعقذتقـ ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿قراءة:  س

[1417]   

 .(1)«ٓ إسـاد لف»أكف يعـل:  «.ٓ أصؾ لف» :ققلفؿ
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[1418]   

 ضعػف جؿفقر إئؿة. مـ رجال الشقخقـ. الػضقؾ بـ سؾقؿان الـؿقري.

 «.الضعػاء»أورده الذهبل يف و ،(7/126لؿ يقثؼف غقر ابـ ِحبَّان )و

 «.صدوق لف خطل كثقر» «:التؼريب»قال الحافظ يف 

 فؿثؾف ٓ يحتج بف، وإكؿا يستشفد بف. قال األَْلَباكِل:

قى س« البخاري»لقس لف يف »(: 546)ص« الػتح»قال الحافظ يف مؼدمة 

 .(2)«أحاديث تقبع طؾقفا

[1419]   

 .«آ أصؾ لف اتػاقً » «.فلحببت أن ُأطرف.. ،ا ٓ أطرفكـت كـزً »

، ملسو هيلع هللا ىلصلقس هذا مـ كَلم الـبل » «:مجؿقع الػتاوى»قال شقخ اإلسالم يف 

 «.وٓ يعرف لف إسـاد صحقح وٓ ضعقػ

 :تبعف طؾك ذلؽو

 .«التذكرة يف إحاديث الؿشتفرة»الزركشل يف 

 .«الؿؼاصد الحسـة»والسخاوي يف 

 .وابـ حجر
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 :«ذيؾ إحاديث الؿقضقطة»قال يف ، و«الدرر الؿـتثرة»والسققصل يف 

 «.قال ابـ تقؿقة: مقضقع»

 «.تـزيف الشريعة»وابـ طراق يف 

 ، وغقرهؿ.«تذكرة الؿقضقطات»والػتـل يف 

ومـ يرويف مـ » طؼب ققل ابـ تقؿقة:« تػسقره»قال العالمة اآللقسل يف 

لؽـ يؼقل: إكف ثابت كشًػا، وقد كص طؾك  ،عرتف بعدم ثبقتف كؼًَل الصقفقة م

، «الػتقحات»( مـ 298ذلؽ الشقخ إكرب يعـل )ابـ طربل.. الـؽرة( يف الباب )

 «.والتصحقح الؽشػل شـشـة لفؿ

ومـ كؽد الدكقا أن يملػ بعضفؿ رسالة يف شرح هذا الحديث الصقيف 

مـ طرف كػسف، فؼد طرف »يث: الباصؾ، كؿا ألػ غقره رسالة يف شرح حد

 .(2)، وٓ أصؾ لف«ربف!

[1421]   

مَلئؽة السؿاء »حديث: « كشػ الخػاء»طزو الشقخ العجؾقين يف 

فلوهؿ أكف يف  ،لؾحاكؿ طـ طائشة - «يستغػرون لذوائب الـساء، ولحك الرجال..

: ٕكف الؿعـك الؿتبادر يف إذهان طـد اإلصَلق، ولقس فقف، فنكؿا «الؿستدرك»

، وآفتف: الحسقـ بـ داود «مقضقع»، وسؽت طـف، وهق «تاريخ كقسابقر»هق يف 
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 «.وهق مقضقع»قال الخطقب:  ،بـ معاذ البؾخلا

 ا طؾقف.وقد سبؼف إلك طزو الحديث إلك الحاكؿ الؿـاوي ساكتً 

 :مـفؿ ،وقؾده يف ذلؽ آخرون

 «.وجقب إطػاء الؾحقة»الشقخ محؿد زكريا الؽاكدهؾقي يف رسالة 

فقؿا كؼؾف إخ محؿد إسؿاطقؾ  ،حبقب اهلل الشـؼقطلالشقخ محؿد و

 .(2)، وأقره«حؾؼ الؾحقة ؿأدلة تحري»اإلسؽـدراين يف آخر كتابف 

[1421]   

كان يتعقذ مـ فتـة » حديث: وهـاك اختالف شديد طؾك تابعلِّ 

ا ترجقح « الؿشرق... جف مـ القجقه الثَلثة: ٕن ويف اسؿف، ومـ الصعب جدًّ

طـل: أزهر بـ طبد اهلل أ-رجعـا إلك ترجؿة إول  ذاإرواهتا كؾفؿ ثؼات. و

أزهر بـ طبد »فؼال البخاري:  ،ا آخروجدكا فقف اختَلفً « التفذيب»مـ  -الحرازي

مرة و ،كسبقه مرة )مرادي( ،اهلل، وأزهر بـ سعقد، وأزهر بـ يزيد واحد

 «.)هقزين(، ومرة )حرازي(

زهر أزهر بـ سعقد هق أثر: أن مام أهؾ إإففذا ققل » قال الحافظ طؼبف:

 «.بـ طبد اهلل، ووافؼف جؿاطة طؾك ذلؽ

                                           

 (.6015: )( حديث21/51-59( )2)



   
« السلسلت الضعيفت»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
661 

 

 .(2)كثر العؾؿاءأزهر بـ سعقد الحرازي( أكف ققل أوذكر يف ترجؿة )

[1422]   

وساق لفا  «.وطـد جسرة طجائب»قال البخاري:  «.جسرة بـت دجاجة»

إٓ لؿحؿد وآل  ،ٓ أحؾ الؿسجد لحائض، وٓ لجـب»طـ طائشة حديث: 

 .(1)«محؿد

 ( مـ تساهؾف الؿعروف.9/212« )الثؼات»ابـ ِحبَّان يف  ذكرهاو

 «.الؿقزان»ذكره يف  ،«طـدها طجائب» قال أبق العباس البـاين:

 «.فقفا كظر» قال البقفؼل:

 وافؼ ابـ ِحبَّان البخاري يف جرحف إياها.

 «.الؿغـل يف الضعػاء»اطتؿد الذهبل يف إيراده لفا يف 

 «.لةمؼبق» «:التؼريب»قال الحافظ يف 

فؾؿ تطؿئـ الـػس لحديثفا بعامة بعد جرح البخاري  قال األَْلَباكِل:

 .(1)إياها
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[1423]   

( فققع فقف )مقسرة( يف رواية ابـ 1/21« )البقفؼل»تحرف اسؿ جسرة يف 

 فضقؾ طـد أحؿد.

وقد تـبف لفذا إخ الػاضؾ ططاء بـ طبد الؾطقػ بـ أحؿد يف كتابف الؼقؿ 

 «بنثبات أن تارك الصَلة لقس مـ الؽػار فتح مـ العزيز الغػار»الػريد 

 ،(، ولؽـف لؿ يـتبف لؽقن )خرشة بـ الحر( محرف أيًضا مـ )جسرة(219)ص

 (2)ا لفا! ثؿ ترجؿ لخرشة بلكف ثؼةفجعؾف متابعً 

[1424]   

روى لف البخاري مؼروًكا بغقره، كؿا قال الذهبل يف  كعقؿ بـ حؿاد اإلمام.

 «.التفذيب»، والحافظ يف «الؿقزان»

لؼقف البخاري، ولؽـف لؿ » (:558)ص« الػتح»الحافظ يف مؼدمة قال 

سقى مقضع أو مقضعقـ، وطؾؼ لف أشقاء أخر، وروى « الصحقح»ج طـف يف يخرِّ 

 «.لف مسؾؿ يف الؿؼدمة مقضًعا واحًدا..

 «.صدوق يخطئ كثقًرا» بؼقلف:« التؼريب»ولخص ما قالف يف 

« الصارم الؿشفقر» يف كتابف-يف تعؼبف  $ولؿ يصب الشقخ التقيجري 

 «.كعقؿ بـ حؿاد»الذهبل يف تضعقػف لـ الحافظَ  -(11)ص
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ٓ ققؿة لرواية الشقخقـ لـعقؿ بـ حؿاد، وبخاصة بعد  ،فنذن قال األَْلَباكِل:

 ،ثبقت جرح جؿع لف لسقء حػظف، وكثرة وهؿف، وكذلؽ ٓ ققؿة لتقثقؼ مـ وثؼف

الجرح مؼدم طؾك »لحديث: ا طـ قاطدة طؾؿاء االذي جـح إلقف التقيجري معرًض 

 .(2)«التعديؾ

[1425]   

يديفؿ يف الصَلة كلهنا أذكاب خقؾ أكلين بؼقم يلتقن مـ بعدي يرفعقن »

 «.شؿس

، وهق مشحقن «مسـد الربقع بـ حبقب»جاء يف  .«باصؾ هبذا الؾػظ»

دون العشرات، بؾ « الؿسـد»هذا هبا بإحاديث الؿـؽرة، والباصؾة التل تػرد 

 «.مـ كتب السـة الؿطبقطة مـفا والؿخطقصة.. الؿئات، بؾ إلقف

 :وهذا طالؿ اإلباضقة يف الؼرن الرابع طشر طبد اهلل بـ حؿقد السالؿل )ت

ترجؿ يف  ،، وقدم لف مؼدمة يف سبع صػحات«الؿسـد»لؿا شرح هذا  ،(2111

ا واحًدا يف دون أن يـؼؾ حرفً  ،لتعصبف لؿذهبف :بعضفا لؾربقع، وبالغ يف الثـاء طؾقف

 مـ ءشلٓ  !باضققـ الؿتؼدمقـحد اإلأثقؼف، والشفادة لف بالحػظ، ولق طـ تق

 ذلؽ البتة.

ولذلؽ لؿ يرد لف ذكر يف شلء مـ كتب الرجال الؿعروفة لديـا، وٓ 
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والتخاريج التل تعزو إلك  ،ذكر يف شلء مـ كتب الحديث« الؿسـد»هذا  فلؽتاب

ات، أو طالؿ الغقب، وكذلؽ ٓ يزال الؽثقر مـفا يف طالؿ الؿخطقص ،كتب قديؿة

الرسالة »يف كتب الؿساكقد التل ذكرها الؽتاين يف « الؿسـد»لؿ يذكر هذا 

 «.، وهل أكثر مـ مئة..«الؿستطرفة

هق اإلباضل هذا صاحب « العؾؾ»وربقع بـ حبقب هذا الؿذكقر يف 

 لففق غقر الربقع بـ حبقب الحـػل أب ،، ويؼال فقف: إزدي الػراهقدي«الؿسـد»

ا بقـف وبقـ آخر يؽـك بلبل هشام تؿققزً  :«التفذيب»ؾؿة البصري الؿرتجؿ يف س

 الؽقيف إحقل.

 باصؾ مـ وجقه:  هذا ثؿ إن حديثف

ٓ طـ ابـ طباس، وٓ غقره  ،أكف ٓ أصؾ لف يف شلء مـ كتب السـة: األول

 مـ إصحاب.

 ،ڤأكف مخالػ يف لػظف لؾحديث الصحقح طـ جابر بـ سؿرة : الثاين

السَلم  ،قؾـا: السَلم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل ملسو هيلع هللا ىلصل: كـا إذا صؾقـا مع رسقل اهلل قا

طالم تقمئقن »: ملسو هيلع هللا ىلصطؾقؽؿ ورحؿة اهلل، وأشار بقده إلك الجاكبقـ فؼال رسقل اهلل 

بليديؽؿ كلكفا أذكاب خقؾ ُشؿس؟! إكؿا يؽػل أحدكؿ أن يضع يده طؾك فخذه، 

مسؾؿ، وأبق طقاكة، وابـ أخرجف  .«ثؿ يسؾؿ طؾك أخقف مـ طؾك يؿقـف وشؿالف

 «.صحقح أبل داود»، وهق مخرج يف «صحاحفؿ»ِحبَّان يف 
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فػقف أن الرفع الؿستـؽر إكؿا هق رفع إيدي طـد السَلم يف آخر التشفد، وأكف 

، وقد حؿؾقه طؾك ملسو هيلع هللا ىلصفلكؽره، ويف حديث اإلباضقة أكف سقؼع بعده  ملسو هيلع هللا ىلصوقع يف طفده 

 ڤ.فعؾف طـ الصحابة والسؾػ  رفع إيدي طـد اإلحرام والركقع الؿتقاتر

كتؿفا أو اكطؾك أمرها  ،إذا طرفت ما تؼدم، فنكف يـتج مـف حؼقؼة طؾؿقة هامة

 طؾك اإلباضقة، وهل: 

 ٓ يعرف مـ هق.« الؿسـد»أن الربقع بـ حبقب هذا الذي كسب إلقف هذا 

والذهبل:  ،قال أبق حاتؿ ،مسؾؿ بـ أبل كريؿة التؿقؿل وأبق طبقدة اسؿف:

 .(2)«مجفقل»

[1426]   

 طـ مالؽ أكف ٓ يستحب رفع القديـ!. (السالؿل« )مسـد الربقع»كؼؾ شارح 

والؽَلم يف الرفع طـد تؽبقرة اإلحرام خَلف ما يف  قال األَْلَباكِل:

 ،«البداية»كابـ رشد يف  :، وخَلف ما كؼؾف العؾؿاء طـف«الؿقصل»، و«الؿدوكة»

بخَلف الرفع طـد  ،طـف أن مذهبف الرفع طـد تؽبقرة اإلحرام دون أي خَلف

الرفع، وهق الؿقافؼ لؿا يف « الؿـتؼك»رجح الباجل يف  ،فعـف روايتان ،الركقع

 .(1)«الؿقصل»
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[1427]   

  .يعـل رفع القديـ طـ الزيدية أكف ٓ يجقز.. :«مسـد الربقع»كؼؾ شارح 

وهق غؾط طؾك الزيدية، فنن » (::3/25« )كقؾ األوصار»قال الشقكاين يف 

حديث الرفع، « الؿجؿقع»ذكر يف كتابف الؿشفقر بـ $ؾل إمامفؿ زيد بـ ط

 .(2)«وقال باستحبابف أكابر أئؿتفؿ الؿتؼدمقـ والؿتلخريـ...

[1428]   

الذي لؿ يذكر هذه « حدائؼ إزهار»مملػ كتاب  $اكتؼد الشقكاين 

وكان (: »2/116« )السقؾ الجرار»فؼال يف  ،«ــ الصَلةفصؾ ُس »ـة يف السُّ 

السـة  -الؿشتؿؾ طؾك ذكر ســ الصَلة-هذا الػصؾ  يـبغل لف أن يذكر يف

العظؿك، والخصؾة الؽربى التل هل أشفر مـ شؿس الـفار، وهل العؾؿ الذي 

يف رأسف كار، وذلؽ: سـة الرفع طـد افتتاح الصَلة، فنهنا ثبتت مـ صريؼ خؿسقـ 

 .(1)«مـفؿ العشرة الؿبشريـ بالجـة ،مـ الصحابة

[1429]   

 .«مسـد اإلمام زيد بـ طؾل»

مسـد اإلمام »حالف طـدكا كحال « الؿسـد»طؾؿ أن هذا او قال األَْلَباكِل:
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 ،، أو أسقأ، فنكف مـ رواية طؿرو بـ خالد أبل خالد القاسطل«الربقع بـ حبقب

اب وضاع  ،طـ اإلمام زيد بـ طؾل، والقاسطل هذا اتػؼ أئؿتـا طؾك أكف كذَّ

 .(2)قره، وغ«لسان الؿقزان»، و«الؿقزان»فراجع ترجؿتف يف 

[1431]   

ورفع القديـ يف تؽبقرات العقديـ هق ققل أبل حـقػة، وصاحبقف، كؿا يف »

(، وروي رفعفؿا يف 1/91) «الفداية»(، و17)ص« مختصر الطحاوي»

« الؿحؾك»تؽبقرات الجـازة أيًضا طـ أبل حـقػة، وتعجب مـف ابـ حزم يف 

ئر ، ومـعف يف ساملسو هيلع هللا ىلصلؿ يلت قط طـ الـبل  -كؿا قال-(: ٕكف 5/285)

 .(1)«ملسو هيلع هللا ىلصالصؾقات، وقد صح طـ الـبل 

[1431]   

 «.ضعقػ» «.كقة الؿممـ خقر مـ طؿؾف..»: حديث

ضعػف  قد، وآفتف: حاتؿ بـ طباد الجرشل، و«الؽبقر»الطرباين يف أخرجف 

 العراقل.

 «.كقة الؿممـ خقر مـ طؿؾف» :طـ $وقد سئؾ ابـ تقؿقة 
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ا، وبقاكف مـ هذا الؽَلم قالف غقر واحد، وبعضفؿ يذكره مرفقطً : »فلجاب

 «..وجقه..

 .(2)(195- 11/119« )الػتاوى»فراجعفا يف  ة،ثؿ ذكرها، وهل خؿس

[1432]   

مـتخب طبد بـ »قال الؿعؾؼ طؾك  «.يعؿر بـ بشر الخراساين الؿروزي»

لؿ يقثؼف « تعجقؾ الؿـػعة»ترجؿتف يف : »-الشقخ مصطػك العدوي-« حؿقد

 «.معترب!

ِحبَّان بتقثقؼف، وهق يف ذلؽ جار طؾك يشقر إلك تػرد ابـ » قال األَْلَباكِل:

لؿا طرف بف مـ التساهؾ يف ذلؽ، ولؽـ لقس  :الجادة يف طدم آطتداد بتقثقؼف

طؾك إصَلقف، كؿا كـت بقـتف يف بعض تحؼقؼايت، وسؾػل يف ذلؽ الحافظ الذهبل، 

 «ثؼاتف»والعسؼَلين، وغقرهؿا، وقد ذكر ابـ ِحبَّان يف ترجؿتف هذا مـ 

اهلل بـ طبد  ى طـف طثؿان بـ أبل شقبة، وأبق كريب، وطبدرو(: »9/192)

 «.الرحؿـ، وأهؾ العراق

وهمٓء كؾفؿ مـ الحػاظ، وطبد اهلل بـ طبد الرحؿـ هق الدارمل مملػ 

، وروى طـف أحؿد بـ سـان القاسطل، «الؿسـد»الؿعروف بـ« الســ»كتاب 

فاتػاق همٓء  .، وأحؿد بـ حـبؾ«الجرح والتعديؾ»وحجاج بـ حؿزة، كؿا يف 
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ؿا يجعؾ الـػس تطؿئـ لؾثؼة بف، مالحػاظ طؾك الرواية طـف دون تجريح لف 

 .(2)وآطتداد بروايتف، فَل يعؾ الحديث بؿثؾف

[1433]   

ذكره ابـ  «.كػقع بـ الحارث أبق داود السبقعل، وهق إطؿك الؼاص»

« تالثؼا»فذكره يف  $ثؿ تـاقض ابـ ِحبَّان  ،(1/55« )الضعػاء»ِحبَّان يف 

 .(1)«وهق وهؿ مـف بَل ريب، وهق هق»قال الحافظ:  .(5/981)

[1434]   

فذكره  :$تـاقض فقف ابـ ِحبَّان  القلقد بـ الؼاسؿ بـ القلقد الفؿداين.

 .(1)(9/119« )الثؼات»وأورده يف  ،(82- 1/80« )الضعػاء»يف 

[1435]   

-د بـ إياس، وكان تغقر، وروى طـف إسحاق بـ يقسػ ق: سعوالجريري

لؽـ  ،(281)ص« الؽقاكب»كؿا قال ابـ الؽقال يف ، بعد التغقر -وهق إزرق

، «الؿقزان»ذلؽ ٓ يضر إن شاء اهلل: ٕن تغقره كان قؾقًَل، كؿا قال الذهبل يف 

 .(9)«وهق حسـ الحديث«: »الؽاشػ»وكذلؽ قال يف 
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[1436]   

غاية »، كؿا يف «قد تحؼؼ سؿاع الحسـ البصري مـ طبد اهلل بـ مغػؾ»

 .(2)(1515« )صحقح أبل داود»(، و298برقؿ )« الؿرام

[1437]   

قال البغقي: لف »: «اإلصابة»قال الحافظ يف  «.سعد بـ مسعقد الؽـدي»

كر يف الصحابة، وٓ يصح لف صحبة، وذكره البخاري صحبة، وقال ابـ مـده: ذُ 

 «.التابعقـ»، وأما ابـ أبل حاتؿ فذكره يف «الصحابة»يف 

 ؿ يذكر ما يدل طؾك صحبتف.لو« التاريخ الؽبقر»ترجؿف البخاري يف 

 «.ثؼات التابعقـ»وذكره ابـ ِحبَّان يف 

 .(1)ا: أن سعد بـ مسعقد لقس صحابقًّ الخالصة

[1438]   

مع صدقف مشفقر بالتدلقس، وأكف ٓ يحتج بف إٓ بؿا « محؿد بـ إسحاق»

 «.جامع التحصقؾ»حدثـا، كؿا قال العَلئل يف  :قال فقف

 .«الضعػاء طـا التدلقس، وخصقًص  أكثر مـ» وقال العالئل يف مؽان آخر:
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هق كثقر التدلقس »أكف قال:  «الؿقزان»وذكر الذهبل طـ اإلمام أحؿد يف 

ا قال: هق يؼقل: أخربين،  ففق ثؼة؟ ،أخربين، وحدثـل :ققؾ لف: فنذا قال .جدًّ

 «.ويخالػ

لذي يظفر لل أن ابـ إسحاق اف»وكذلؽ ختؿ الذهبل ترجؿتف بؼقلف: 

ال صدوق، وما اكػرد بف فػقف كؽارة، فنن يف حػظف حسـ الحديث صالح الح

 «.اشقئً 

أكف حسـ الحديث إذا صرح بالتحديث، ولؿ » وخالصة ترجؿتف:

 .(2)«يخالػ

[1439]   

كا أو(: »1/657« )تعؾقؼف طؾك الؿسـد»يف  $ققل الشقخ أحؿد شاكر 

وبـاء طؾك هذا قال:  «.أرى أن التابعقـ طؾك السرت والثؼة حتك كجد خَلففا

 «.حسـ إسـاده»

ٓ يؽػل طـد العارفقـ هبذا العؾؿ أن يؽقن و ،لقس بحسـ قال األَْلَباكِل:

ؿ إلك ضا، بؾ ٓبد أن يـا فؼط لتطؿئـ الـػس لحديثف، ويؽقن حسـً الراوي مستقرً 

كتقثقؼ مـ يقثؼ بف مـ أئؿة الجرح  :ذلؽ ما يدل طؾك ضبطف، أو حػظف

يف روايتفؿ طـف شلء مـ  والتعديؾ، أو يروي طـف جؿع مـ الثؼات، ولؿ يظفر
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يف هذه الحالة يؿؽـ تحسقـ حديثف، وآطتؿاد طؾقف، ويف مثؾف  ،الـؽارة يف حديثف

 .(2)«صدوق»يؼقل الذهبل، والعسؼَلين يف كثقر مـ إحقان: 

[1441]   

ثؿ تـاقض فذكره  ،(1/16« )الضعػاء»ذكره ابـ ِحبَّان يف  مالؽ بـ مالؽ.

 .(1)(5/188« )الثؼات»يف 

الرواة الذيـ ترجؿ لفؿ ابـ حبان يف »مؿا يستدرك طؾك كتاب : وهذا قؾت

 .، واهلل أطؾؿ«الؿجروحقـ واطادهؿ يف الثؼات

[1441]   

صبح: الؾفؿ أصبحت مـؽ يف كعؿة، وطافقة، أمـ قال إذا » :ديثح

 «.وسرت...

، وآفتف: طؿرو بـ «الققم والؾقؾة»أخرجف ابـ السـل يف «. مقضقع»

تخريج »بعضفؿ، كؿا قال الحافظ يف الحصقـ مرتوك باتػاقفؿ، واهتؿف 

« الػتقحات الرباكقة»، وغقره مـ كتاب هذا سؼط ققل الحافظو «.إذكار

 ٓبـ طَلن.

« إذكار»تبعف الؿعؾؼ طؾك و طـ إسـاده.« إذكار»سؽت الـقوي يف و
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ومـ قبؾفؿا السققصل يف  ،(2/597« )فؼف السـة»سقد سابؼ يف ، وركاؤوطإ

 .(2)«الجامع الؽبقر»

[1442]   

ِعقػة، والؿـؽرة التل سقد هبا الؿسؿك  وهـاك العديد مـ إحاديث الضَّ

( مع طؾؿف بحؽؿ العراقل طؾقف 208، كؿا يف )ص«فؼفف» (محؿد أديب كؾؽؾ)بـ

 .(1)بالـؽارة!

[1443]   

بقـ القفقد والـصارى بؼقلف: إهنؿ لقسقا مـ  $يؿايز اإلمام الطحاوي »

 «.الؿشركقـ..

أخرجقا الؿشركقـ مـ جزيرة »: ملسو هيلع هللا ىلصققلف  ومؿا يمكد خالف ذلؽ:

كؿا دلت طؾقف ، «القفقد والـصارى»رواه الشقخان، فنن الؿراد هبؿ  .«العرب

لئـ طشت ألخرجـ القفقد والـصارى مـ جزيرة العرب حتك َل »خر: أأحاديث 

 رواه مسؾؿ. ،«ترك فقفا إَل مسؾًؿاأ

ولؿا كان حديث ابـ طباس حجة قاصعة يف الؿقضقع غؿز مـ صحتف 

 ،وزطؿ أكف وهؿ مـ ابـ طققـة، ا لؿذهبف مع إسػتعصبً  $طحاوي ال
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فقحتؿؾ أن يؽقن جعؾ مؽان  ،ٕكف كان يحدث مـ حػظف(: »9/26فؼال )

)القفقد والـصارى( )الؿشركقـ( )!(، ولؿ يؽـ معف مـ الػؼف ما يؿقز بف بقـ 

ن كذا قال سامحف اهلل، وإن تخطئة الثؼة بؿجرد آحتؿال لقس مـ شل «.ذلؽ

 .(2)كسال اهلل السَلمة! ،العؾؿاء الؿـصػقـ، ولؽـفا العصبقة الؿذهبقة

[1444]   

لؾسققصل! طؾك سؽقتف « الدر الؿـثقر»بعد أن اطتؿد ألقسل طؾك كتاب 

 (!.1/117طؾك حديث مـؽر )

ولؼد كان الَلئؼ أن ٓ يعتؿد يف هذا الحديث طؾك كتاب  قال األَْلَباكِل:

اب! كؿا هق معؾقم، وإكؿا طؾك اع حطَّ فقف جؿَّ لؾسققصل: ٕكف « الدر الؿـثقر»

، فنكف يتؽؾؿ فقف طؾك إحاديث، ويبقـ طؾؾفا، وإن كان كثقر «الملل»كتابف أخر 

التساهؾ، والؿعارضة ٓبـ الجقزي، ومقافًؼا لف يف أكثر إحقان، كؿا هق الشلن 

العَلمة فآطتؿاد طؾقف مـ  ،يف هذا الحديث، والحديث أخر الذي يف معـاه

ألقسل كان بف أولك، وبالتحؼقؼ أولك، ولؽـ العجؾة يف التللقػ، والتؼؿقش 

 .(1)هل داء أكثر الؿملػقـ حتك مـ بعض الؿحؼؼقـ

 

                                           

 (.6091( حديث: )21/122-121( )2)

 (.6099( حديث: )21/128( )1)



   
« السلسلت الضعيفت»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
675 

 

[1445]   

 :أي .يعـل أكف يف الؿرتبة الثالثة طـده «.شقخ» :ققل أبل حاتؿ يف الراوي

رابعة، وهل مـ أكف يستشفد بف: ٕكف قبؾ الؿرتبة ال :أي .يؽتب حديثف، ويـظر فقف

اب»أو  ،«مرتوك الحديث»ققؾ فقف:   .(2)، وكحق ذلؽ«كذَّ

[1446]   

أي: أكف تػرد بتقثقؼف  «.وثؼ» :«الؽاشػ»ققل الحافظ الذهبل يف الراوي يف 

 .(1)ابـ ِحبَّان، كؿا هل طادتف

[1447]   

واطؾؿ أن إحاديث التل وردت يف تحديد طدد ما لؾرجؾ مـ الـساء يف 

ا، والثا أول »بؾػظ: « الصحقحقـ»بت مـفا حديث أبل هريرة يف الجـة مختؾػة جدًّ

، وهق مخرج يف «لؽؾ واحد مـفؿ زوجتان» :، وفقف«زمرة تدخؾ الجـة...

لؾشقفقد سبع خصال، ومـفا... يزوج اثـتقـ، وسبعقـ »و .(1868« )الصحقحة»

وهق كؿا  ،(15)ص« أحؽام الجـائز» يف، وهق مخرج «زوجة مـ الحقر العقـ

 .(1)قد، وبؼقة إحاديث ٓ تخؾق مـ ضعػترى خاص بالشف
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[1448]   

حديث طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده حسـ، كؿا تؼرر طـد »

 .(2)«الؿحؼؼقـ مـ أهؾ العؾؿ إذا ثبت السـد إلقف

[1449]   

ويشبف أن يؽقن » (:5/52« )تخريج أحاديث الؽشاف»قال الحافظ يف 

بـ َلِفقَعة مـ طؿرو بـ لؿ يسؿع ا»خذه طـ الؿثـك: ٕن أبا حاتؿ قال: أابـ َلِفقَعة 

 «.شعقب شقًئا

خػل هذا التحؼقؼ مـ الحافظ، واإلطَلل مـ ابـ أبل حاتؿ طؾك الشقخ 

 .(1)(8/296)« تػسقر ابـ جرير» طؾك أحؿد شاكر يف تعؾقؼف

[1451]   

ولؿ أجد يف صريؼ مـ صرق »قال الحافظ:  «.ثابت بـ الحارث إكصاري»

يظفر: أكف تابعل، كؿا صرح  ، والذيملسو هيلع هللا ىلصأحاديثف أكف صرح بسؿاطف مـ الـبل 

 «.العجؾل، واقتضاه كَلم ابـ يقكس، وهق أطؾؿ الـاس بالؿصريقـ...

ا طؾك إرجح: ٕكف لؿ يصرح ا هذا لقس صحابقًّ أن ثابتً » وجؿؾة الؼقل:

شبف أفؿا  ،يف أي رواية طـف، وٓ لف ذكر يف الؿغازي والسقر ملسو هيلع هللا ىلص الـبل بسؿاطف مـ
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 .(2)«!هق مـ صبؼتفحالف بحال يحقك بـ أبل كثقر، و

[1451]   

فالؿتؼرر أن ثابت بـ الحارث إكصاري تابعل: ٕكف لؿ يصرح بسؿاطف 

ققل  خطليف أي رواية طـف، ولذلؽ استظفرت تابقعتف، وبف يظفر  ملسو هيلع هللا ىلصمـ الـبل 

صد طدوان الؿؾحديـ »يف رسالتف « ربقع بـ هادي الؿدخؾل»أخقـا الػاضؾ 

( بعد أن ذكر الخَلف يف 90)ص «وحؽؿ آستعاكة طؾك قتالفؿ بغقر الؿسؾؿقـ

مـ « اإلصابة»الذي يظفر لل أن الراجح طـد الحافظ هق ما قرره يف »صحبتف: 

 .(1)«إثبات صحبة ثابت بـ الحارث، وأكف رأيف إخقر

[1452]   

ذكر ابـ طساكر أكف حدث طـ سؾؿ بـ  «.محؿد بـ الربقع الجرجاين»

 «.الربقع الجرجاينمحؿقد بـ »مقؿقن الخقاص، وأبل طؾل محؿد، ويؼال لف: 

وهذه فائدة فاتت الحافظقـ الذهبل، والعسؼَلين، فنهنؿا  قال األَْلَباكِل:

أورداه فقؿـ اسؿف: )محؿد(، وفقؿـ اسؿف )محؿقد(... دون أن يـبفا أكف واحد، 

 .(1)«وكسباه

                                           

 (.6226( حديث: )21/161( )2)
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[1453]   

 :لؾطبراين محؿد سعقد البخاري «األوسط»ققل الدكتقر الؿعؾؼ طؾك 

 «.ؿ أقػ طؾك ترجؿتفمحؿد بـ يحقك الؿديـل ل»

ذكره  ،وهق مـ رجال الشقخقـ بؾ هق ثؼة معروف. قال األَْلَباكِل:

 .(2)الؿزي

[1454]   

« ًٓ  ،واطؾؿ أن إمة اختؾػقا يف تعققـ اسؿ اهلل إطظؿ طؾك أربعة طشر قق

كثر أدلتفا مـ إحاديث، أ، وذكر لؽؾ ققل دلقؾف، و«الػتح»ساقفا الحافظ يف 

 .(1)«تػت إلقف...ؾأي ٓ يُ وبعضفا مجرد رَ 

[1455]   

 ،مـ السـة كذا، فنن مـ الؿعؾقم أكف ٓ تثبت بؿثؾف السـة ققل التابعل:

مـ أتباع التابعقـ، أو  $فبإولك أن ٓ تثبت بؼقل مـ بعده، فنن الشافعل 

 .(1)تبع أتباطفؿ
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[1456]   

رسالة لؾؿدطق  طؾك هذا الحديثوقع تحت يدي وأكا أحرر الؽَلم 

إرشاد البصقر إلك سـقة التؽبقر طـ البشقر »قان: بعـ« أحؿد الزطبل الحسقـل»

الذي ذهب يف كتابف  ،طؾك إستاذ إبراهقؿ إخضر -كؿا يؼقل-رد فقفا  ،«الـذير

 ،إلك أن التؽبقر الؿشار إلقف لقس بسـة« تؽبقر الختؿ بقـ الؼراء والؿحدثقـ»

ويف تليقد سـقة ، ًٓ ا يف الرد طؾقف أوَّ فرأيت الزطبل الؿذكقر قد سؾؽ سبقًَل طجقبً 

ا مـف لؿا تؾؼاه مـ بعض مشايخف الؼراء الذيـ بادروا إلك تعصبً  :االتؽبقر ثاكقً 

 بؾ ،تؼريظ رسالتف دون أن يعرفقا ما فقفا مـ الجفؾ بعؾؿ الحديث، والتدلقس

 والؽذب طؾك العؾؿاء، وتلويؾ كَلمفؿ بؿا يقافؼ هقاه.

: ٕن «ستحؼ هذا العزاءهذا الؿقت ٓ ي» :واألمر كؿا يؼال يف بعض البالد

 .(2)«ا بقـ العؾؿاء، وإهنا لتدل طؾك أكف مذهبل مؼؾد..مملػفا لقس مذكقرً 

[1457]   

إن الدطاء الؿطبقع يف آخر بعض الؿصاحػ الؿطبقطة يف تركقا، 

، والذي يـسب لشقخ اإلسَلم ابـ «دطاء ختؿ الؼرآن»ن: اوغقرها تحت طـق

أصًَل طـ ابـ تقؿقة، أو غقره مـ  ففق مؿا ٓ كعؾؿ لف -رحؿف اهلل تعالك-تقؿقة 

أن يؾحؼ بآخر الؿصحػ الذي قام بطبعف أحب طؾؿاء اإلسَلم، وما كـت 
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الؿؽتب اإلسَلمل طؾك كػؼة الشقخ أحؿد بـ طؾل بـ طبد اهلل آل ثاين يف 

، فنهنا «الؿـسقب لشقخ اإلسَلم ابـ تقؿقة»بعبارة:  ر(، وصدِّ 2186بقروت )

صح فقؿا يػفؿ طامة الـاس، وقد أمركا أن كؽؾؿ ٓ تعطل أن الـسبة إلقف ٓ ت

 الـاس طؾك قدر طؼقلفؿ.

ومؿا ٓ شؽ فقف أن التزام دطاء معقـ بعد ختؿ الؼرآن مـ البدع التل ٓ 

، وهق «كؾ بدطة ضاللة، وكؾ ضاللة يف الـار»: ملسو هيلع هللا ىلصكؼقلف  ،لعؿقم إدلة :تجقز

سَلم ابـ تقؿقة مـ ، وشقخ اإل«البدع اإلضافقة»التل يسؿقفا اإلمام الشاصبل بـ

ول يف كقػ وهق كان لف الػضؾ إ ،بعد الـاس طـ أن يليت بؿثؾ هذه البدطةأ

 ا.جزاه اهلل خقرً ! زماكف، وفقؿا بعده بنحقاء الســ، وإماتة البدع؟

 .(2)ا وصدًقا: ففق واهلل شقخ اإلسَلم حؼًّ قؾت

[1458]   

 ،بسبب الجرو ملسو هيلع هللا ىلصإلك الـبل  ڠحديث إبطاء مجلء جربيؾ »

 ،جاء طـ خؿسة مـ الصحابة مـ صرق طـفؿ ،مشفقر حديث صحقح

، وقصة الجرو مدكقة: ٕن الجرو كان لؾحسـ «صحقح مسؾؿ»ا يف ؿأحده

 .(1)ڤ«والحسقـ 

                                           

 (.6215( حديث: )21/125( )2)
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[1459]   

ثؼة ثبت مـ  «.الحسـ بـ صالح بـ صالح بـ حل الفؿداين الثقري»

أي: الخروج بالسقػ  الرتك الذي ققؾ فقف: ٕكف كان يرى السقػ.و رجال مسؾؿ.

 ؿة الجقر.طؾك أئ

لؽـ استؼر إمر  ،وهذا مذهب لؾسؾػ قديؿ» «:التفذيب»قال الحافظ يف 

فػل وقعة الحرة، ووقعة ابـ  ،لؿا رأوه أفضك إلك أشد مـف :طؾك ترك ذلؽ

إشعث، وغقرهؿا طظة لؿـ تدبر، وهذا الرأي ٓ يؼدح يف رجؾ قد ثبتت 

ـ مع ذلؽ لؿ يخرج طدالتف، واشتفر بالحػظ، واإلتؼان، والقرع التام، والحس

 .(2)«طؾك أحد

[1461]   

طـ طبد اهلل بـ أبل أوىف (: »1/99مقققًفا )« إم»ما رواه الشافعل يف 

أكف قال: سللتف طـ الرجؾ لؿ يحج أيستؼرض لؾحج؟  -ملسو هيلع هللا ىلصصاحب الـبل -

 .«قال: ٓ

وهق خطل  ( مرفقًطا.2/619« )فؼف السـة»ورده السقد سابؼ يف كتابف أقد 

 .(1)فاحش

                                           

 (.6291( حديث: )21/112-111( )2)
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[1461]   

كَلهؿا  ،ففؿا اثـان بصريان ،يروي طـ الحسـ البصريحقشب الذي 

 يروي طـ الحسـ البصري.

 : حقشب بـ طؼقؾ الجرمل، وهق ثؼة.أحدهؿا

وثؼف ابـ ِحبَّان، وروى طـف  ،: حقشب بـ مسؾؿ الثؼػل مقٓهؿواآلخر

ٓ يدرى مـ » :«الؿقزان»أربعة مـ الثؼات، ومع ذلؽ قال الذهبل طـف يف 

 .(2)«هق

[1462]   

« الؿرض والؽػارات»كذا وقع يف مصقرة  «.لؿغقرة الصغاينطؿر بـ ا»

بالغقـ الؿعجؿة، وهل كسبة إلك بَلد مجتؿعة وراء هنر جقحقن،  ،ٓبـ أبل الدكقا

 ،بالعقـ الؿفؿؾة، وقبؾفا الـقن« ... الصـعاين: »(9/259« )الرتغقب»ووقع يف 

ام(، وهل كسبة إلك )صـعاء(، وهل مديـة بالقؿـ مشفقرة، وإلك )صـعاء الش

 .(1)«إكساب»كؿا يف ، قرية طؾك باب دمشؼ خربت

[1463]   

 «.ضعقػ» «.فُ أكثر أهؾ الجـة الُبؾْ » :حديث

                                           

 (.6299( حديث: )21/115( )2)
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، وابـ طدي يف «الؿسـد»، والبزار يف «مشؽؾ أثار»أخرجف الطحاوي يف 

 ، وغقرهؿ.«الشعب»، وطـف البقفؼل يف «الؽامؾ»

 ،(571)ص« شرح العؼقدة الطحاوية»وهق مخرج يف تعؾقؼل طؾك 

كف ٓ إومجؿقع ما ققؾ فقف: : »$ورددت فقف طؾك ققل الشقخ أحؿد شاكر 

 «.أصؾ لف!

لق صح كان لف » وكقػ يصح أن يؼال هذا، والبزار يؼقل طؼب الحديث:

 «.معـك

فذكرت هذا الحديث » وقال الطحاوي بعد أن ساقف مساق الؿسؾؿات:

هؿ  ف( الؿرادون فقف:)البؾـف ،فؼال لل: معـاه معـك صحقح ،ٕحؿد بـ أبل طؿران

 .(2)«ٓ مـ سقاهؿ مؿـ بف كؼص العؼؾ بالبؾف! ،البؾف طـ محارم اهلل تعالك

[1464]   

 ٓ يصقبفؿ مـ دماء الؿسؾؿقـ شلء. :أي ،«ونَ دُّ ـَ تَ ٓ يَ » :لػظة

يف  هؽذا فققعت ،)يتـدون( :وقد اختؾػت الؿصادر يف ضبط هذه الؾػظة

وقعت يف . و«التاريخ هتذيب»، و«الؿعجؿ إوسط»، و«مسـد الشامققـ»

 )يـدهقن(.: «التاريخ»يف و ،)يـدون(:«الؿعجؿ الؽبقر»

                                           

 (.6259( حديث: )21/152( )2)
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« الجامع الؽبقر» وكذا يف)يـتدون(:  :ويف مؽان آخر مـ صريؼ الطرباين

 .«صب، وابـ مـده، وكر»(! وطزاه لـيـتدرن: )راء فقف القاو لؽـ، لؾسققصل

 ،لؿ يـؾف مـف شلءا، وأي: لؿ يصب مـف شقئً » :«الـفاية»قال ابـ األثقر يف 

 .(2)«كلكف كالتف كداوة الدم وبؾؾف

[1465]   

غقر كسبة )الحؿصل( أكف « ضعػاء العؼقؾل»ما فعؾف الدكتقر الؼؾعجل يف »

ا بذلؽ ما جاء يف كتب مصطؾح طؾؿ الحديث مـ وجقب إلك )القحصبل( مخالػً 

مع التـبقف يف الفامش طؾك ما هق الصقاب، أو طؾك إقؾ  ،الؿحافظة طؾك إصؾ

إذا صحح إصؾ أن يـبف طؾك ما كان طؾقف إصؾ يف الحاشقة: ٕكف قد يؽقن 

فَلبد مـ التـبقف، وهذا مـ أصقل التحؼقؼ الذي يخؾ بف  ،إصؾ هق الصقاب

 .(1)«كثر الؿحؼؼقـ يف هذه إيامأ

[1466]   

قؾؿ الظػر لؾجـب، ومـ ولقس يف الشرع ما يدل طؾك كراهة حؾؼ الشعر 

باب الجـب يخرج ويؿشل يف السقق وغقره، » :«فصحقح»أبقاب البخاري يف 

 «.يحتجؿ الجـب، ويؼؾؿ أضػاره، ويحؾؼ رأسف، وإن لؿ يتقضل :وقال ططاء

                                           

 (.6255( حديث: )21/155( )2)

 (.6256( حديث: )21/156( )1)



   
« السلسلت الضعيفت»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
685 

 

أن الـبل صك اهلل طؾقف وسؾؿ  ،ما رواه أبل هريرة :ومـ أحاديث البخاري

سبحان الل ]يا أبا »: ملسو هيلع هللا ىلصفؼال  .لؼقف يف بعض صرق الؿديـة وهق جـب... الحديث

 .(2)«لؿممـ َل يـجسإن ا !هريرة[

[1467]   

 «.مقضقع بذكر )البـات(«. »خقركؿ خقركؿ لـسائف وبـاتف» :حديث

 «.الشعب»أخرجف ابـ طدي، والبقفؼل يف 

)وبـاتف(... ففل  :دون ققلف ،وقد صح الحديث مـ رواية أبل هريرة وغقره

 .(1)(189) «الصحقحة»زيادة باصؾة، وهق مخرج يف 

[1468]   

اُل َتؾُِده أ»: حديث جَّ ف وهل مـبقذة يف قربها، فنذا ولدتف حؿؾِت الـساُء الدَّ مُّ

 . مـؽر.«بالخطَّائقـ

 : $قال األلباين 

إتحاف الجؿاطة بؿا جاء يف الػتـ والؿَلحؿ »وأقره الشقخ التقيجري يف  

 :-وأفاد جزاه اهلل خقًرا-(، ولؽـف قال 1/96« )وأشراط الساطة
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لؼقلف:  :يف آخر الزمان قؾت: وضاهر هذا الحديث أن الدجال ٓ يقلد إٓ»

، وهذا مخالػ لؿا تؼدم فِل َحِديثِل «فنذا ولدتف: حؿؾت الـساء بالخطائقـ»

: أن الدجال قد أكؾ الطعام ومشك يف ڤطؿران بـ حصقـ ومعؼؾ بـ يسار 

يف  ڤإسقاق، ومخالػ أيًضا لؿا تؼدم مـ حديث فاصؿة بـت ققس وجابر 

، وأكف ملسو هيلع هللا ىلصدجال كان مقجقًدا يف زمـ الـبل جال: فنن فقف أن الخرب الجساسة والدَّ 

كان مقثًؼا بالحديد يف بعض جزائر البحر، والعؿدة طؾك ما تؼدم ٓ طؾك هذا 

 .(2)«الحديث الضعقػ. واهلل أطؾؿ

[1469]   

( بسـد حسـ طـ ابـ طؿر 2055« )إدب الؿػرد»وروى البخاري يف 

طباد الل إذا دخؾ البقت غقر الؿسؽقن فؾقؼؾ: السالم طؾقـا وطؾك »قال: 

 .«الصالحقـ

 (.22/10« )الػتح»رواه ابـ أبل شقبة، وحسـ إسـاده الحافظ يف 

ا لقس فقف فػل هذه أثار مشروطقة السَلم مؿـ دخؾ بقتً » قال األَْلَباكِل:

، «الصحقحة»أحد، وهق مـ إفشاء السَلم الؿلمقر بف يف بعض إحاديث 

، وقد [62]الـقر:  ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿ولظاهر ققلف تعالك: 

فقستحب إذا »فؼال طؼبفؿا:  ،استدل الحافظ هبا، وبلثر ابـ طؿر طؾك ما ذكرت
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 .(2)«لؿ يؽـ أحد يف البقت أن يؼقل: السَلم طؾقـا وطؾك طباد اهلل الصالحقـ

[1471]   

مع ثؼتف واحتجاج الشقخقـ بحديثف، « طؿر بـ طؾل بـ ططاء الؿؼدمل»

ا آحتجاج بحديث لف خارج  ، ولق صرح «حقـالصحق»فؿـ الصعب جدًّ

بالتحديث: ٕكف كان مدلًسا، كؿا كص طؾقف جؿع مـ إئؿة، وكان تدلقسف خبقًثا 

« الطبؼات»بقـف ابـ سعد يف  سؿاه بعضفؿ: تدلقس السؽقت! وقد ،مـ كقطف

 .(1)(1/2/215ابـ أبل حاتؿ ) ؽ(، وكذل7/192)

[1471]   

يف « صَلة آستخارة» :وقػت طؾك بحث األخ طدكان العرطقر بعـقان

ا بلن محتجًّ  :ذهب إلك تحسقـ حديث بؿجؿقع الطريؼقـ ،«الؿجاهد»مجؾة 

 طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر الؿؾقؽل هق يف جؿؾة ما يؽتب حديثف.

ن إمر كذلؽ لق أن الؿؾقؽل لقس فقف مـ الجرح إٓ قوكان يؿؽـ أن يؽ

فالتحسقـ مردود بتجريح اإلمام  ،مر لقس كذلؽما ذكره طـ ابـ طدي، وإ

 ي وغقره...البخار

 ...وقد غاب طـف تدلقس ابـ مؼدم الراوي طـ الؿؾقؽل
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ًٓ  لقس هذا أن وضـل الغػؾة، وطدم  هل وإكؿا الػاضؾ، إخ طـد مجفق

 .(2)آستحضار ٕحقال الرجال، ودقائؼ إحقال

[1472]   

الرد طؾك مملػة جاهؾة، أو كاذبة متعصبة طؾك بـات جـسفا مـ كؿط تؾؽ 

« حجابؽ أختل الؿسؾؿة»يف كتقبفا « ء بؽقر القاقتلرغدا»الجامعقة الؿسؿاة بـ

التل ذكرت يف مؼدمتف أن كشػ القجقه مـ الـساء يف الشقارع مثؾ مصافحة 

مـ « الصحقحة»جاكب، وآختَلط مع الغرباء!! ضاربة تؾؽ إدلة الرجال إ

الؽتاب، والسـة، وأققال الصحابة، والتابعقـ، وأققال إئؿة الؿجتفديـ 

 .(1)طرض الحائط - «حجاب الؿرأة»ة يف كتابل الؿذكقر

[1473]   

زطؿ أكف قام طؾك تحؼقؼفا،  تحؼقؼ الدكتقر الطحان.« الؿعجؿ إوسط»

بؾ وصػحات، وقد كبفت  ،مـفا سؼقط أحاديث مـفا ،وفقفا أخطاء كثقرة وكبقرة

 .(1)طؾك شلء مـ ذلؽ يف غقر ما مقضع، واهلل الؿستعان

 

                                           

 (.6121( حديث: )21/951-959( )2)
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[1474]   

« القهؿ واإليفام»ابـ الؼطان يف  قال «.إسحاق بـ أبل إسرائقؾ»

فلضفره يف  ،وكان ثؼة، ولف شلن، وترك الـاس حديثف لرأي وقع لف»: (2/11/1)

الؼرآن مـ الققػ فرتك وحقًدا، وهجر، وقد كان الـاس إلقف طـًؼا واحدة، ولؿ 

 «.يؽـ متفًؿا

 حسبف فقؿا كحـ فقف ثؼتف، وٓسقَّؿا وقد تابعف مسدد بـ» قال األَْلَباكِل:

فلراه خَلف طؾؿ  ،مسرهد، وأما تركف مـ أجؾ رأي أخطل فقف، أو أجرب طؾقف

الؿصطؾح، وما جرى طؾقف العؾؿاء وإئؿة يف كتب السـة مـ آحتجاج بالثؼات 

أٓ  ،مـ الخقارج، والؿرجئة، والؿعتزلة، ومـ أولئؽ إئؿة الشقخان، وغقرهؿا

 
َّ
ـَ  ترى أن طؾل ن قد استجاب لؾؼقل بخؾؼ الؿديـل مـ شققخ البخاري، وكا ب

ا يف الجرح والتعديؾ، ومعرفة ومع ذلؽ ففق ٓ يزال إمامً  !الؼرآن خقف الؼتؾ؟

 «.متؿقًزا يف ذلؽ طؾك غقره، كؿا هق معروف طـد العؾؿاء ،العؾؾ

قؾت: أداه ورطف وجؿقده » (:589- 22/588« )السقر»قال الذهبل يف 

شؽ، اللؿ أقؾ طؾك »روى طـف أكف قال: ثؿ  «.كَلَّ  :ؿٓ أكف كان يتجفَّ  ،إلك الققػ

 «.ولؽـل أسؽت، كؿا سؽت الؼقم قبؾل

ففق ملجقر إن شاء اهلل، وغاية ما يؿؽـ  ،ففق سؾػل الؿـفج» قال األَْلَباكِل:

أن يؼال يف مثؾف: أكف أخطل يف وقػف وجؿقده لعدم اكتباهف إلك أن القققف يـػع 

فػل هذه الحالة ٓبد مـ إكؽار  ،فقؿا لق يجفر الؿبتدطة بالؼقل بخؾؼ الؼرآن
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 «.ٕكف مخالػ لؿا طؾقف السؾػ، واهلل أطؾؿ :ذلؽ

 .(2)«ا طؾك طدالتفاإلكصاف فقؿـ هذا حالف أن يؽقن باققً » قال الذهبل:

[1475]   

 مختؾػ فقف. «.ابـ أخل الزهري»

 «.وثؼ»وقال: « الؿغـل»ذكره الذهبل يف و احتج بف الشقخان.

 «.ق لف أوهامصدو» «:التؼريب»قال الحافظ يف و

 «.م الحجاج بـت محؿد بـ مسؾؿأ» :وأمراتف

حتك الذهبل يف ، «الؽـك»صحاب ألقس لفا ترجؿة، وٓ ذكرها 

( 1/195« )الملل»وتعؼبف السققصل يف  وقد جفؾفا ابـ الجقزي. «.الؿؼتـك»

ـ بقَّ  ،قؾت: الؿرأة هل بـت طؿ محؿد بـ مسؾؿ الزهري اإلمام الؿشفقر»بؼقلف: 

 .(1)«تـزيف الشريعة»قره ابـ طراق يف أو ...««الشعب»ل يف ذلؽ البقفؼ

[1476]   

درج فقف كؾ ما هب أقد ا $لؾحافظ السققصل « الجامع الؽبقر»و

 .(1)ودب!!

                                           

 (.6110( حديث: )978- 21/977( )2)

 (.6115( حديث: )21/987( )1)
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[1477]   

، كؿا «كامؾ ابـ طدي»لؼد وقعت أخطاء فاحشة يف الطبعات الثَلثة لـ

 الذي أكا يف« ؽامؾال»كبفت طؾك ذلؽ يف تعؾقؼل طؾك طدة أحاديث يف ففرسل لـ

إلقف مـ  :إن لؿ أقؾ ،صدد آكتفاء مـ ترتقبف، وتبقضف مع تصحقح الؿئات

معجؿ »الخطاء القاقعة يف صبعاتف، ويف ففرسف الذي وضعف الـاشر، وسؿقه بـ

 .(2)«الؽامؾ

[1478]   

يف هذا « البعقر»مـ طجائب التحريػات التل مرت بل أن لػظة 

، «التاريخ الؽبقر»يف  طؾؼف البخاري« ٓ يؼاد البعقر بقـ الرجؾقـ»الحديث: 

! «إلك العبد« »ضعػاء ابـ ِحبَّان»تحرفت يف  ،«الضعػاء»وابـ ِحبَّان يف 

، فنكف كثقر «تذكرة الؿؼدسل»والظاهر أكف تحريػ قديؿ، فنكف كذلؽ وقع يف 

لؽـ  ،حديًثا وتعؾقًَل، بؾ لعؾ أحاديثف كؾفا مـف« ضعػاء ابـ ِحبَّان»الـؼؾ طـ 

 مر يحتاج إلك تتبع.إ

لعؾ هذا التـاقض بقـ لػظتل: )البعقر(، و)العبد( إكؿا هق  وبعذ هذا أققل:

ِعقػ، وهق البـاين  .(1)مـ تخالقط الراوي الضَّ

                                           

 (.6117( حديث: )21/991( )2)
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[1479]   

)صبع دار الػؽر « كامؾ ابـ طدي»وقع يف  ػ ماتحريمـ هذا ال وأطجب

 «!!ٓ يعاد الؼرب...»البقروتقة(: 

مع ادطاء  ،ار كشرر الثَلثة، وما أسقأها مـ داكذا وقع يف صبعات الد

وٓ شلء مـف يذكر، وها هق الؿثال بقـ يديؽ، وما أكثر  !التحؼقؼ لؿا تـشر

طَلوة طؾك  ،خطاءإمثؾة لق تتبعت لؽاكت مجؾًدا. وفقف العجب العجاب مـ إ

، واهلل «الؽامؾ»ذا الؿعجؿ: هخطاء القاردة يف إصؾ الذي وضع لف إ

 .(2)الؿستعان

[1481]   

 «.ست طشرة ركعة سقى الؿؽتقبةكان يصؾل مـ الؾقؾ »

 «.زياداتف طؾك مسـد أبقف»أخرجف طبد اهلل بـ أحؿد يف «. مـؽر»

 :ؿ تبادر لل أكف مـ العَلء بـ الؿسقبوهَ  «مـ الؾقؾ» فؼقلف يف الحديث:

طبد اهلل الثاكقة، فنن  لتػرده هبذا الؾػظ دون قريـف زكريا بـ أبل زائدة يف رواية

كقكف ثؼة مـ رجال الشقخقـ، فؼد قال الحافظ فقف: العَلء بـ الؿسقب هذا مع 

 «.ثؼة ربؿا وهؿ»

                                           

 (.6118( حديث: )21/996( )2)
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 ...قد تابعف أبق طقاكة رجعت طؿا تبادر لل رأيتف لؿا لؽـ

 هق؟ فؿـ الؼقية، الؿتابعة لفذه ،العَلء غقر مـ فالخطل

 مـ تخالقط أبل إسحاق السبقعل. أكف ضـل طؾك يغؾب الذي: فلققل

مـ طدد ركعاتف  ملسو هيلع هللا ىلصن أكثر ما صح طـف ومؿا يمكد كؽارة حديث الرتجؿة أ

مـ حديث « الصحقحقـ»يف صَلة الؾقؾ إكؿا هق ثَلث طشرة ركعة، كؿا يف 

طائشة، وابـ طباس، وصح طـفا كػل الزيادة طؾك إحدى طشرة ركعة، وقد جؿع 

 .(2)(1/981« )الػتح»العؾؿاء بقـ الروايتقـ بقجقه معروفة، كؿا يف 

[1481]   

ققلف: و «.ورجالف مقثؼقن»...  (:3/394) «الؿجؿع»ققل الَفْقَثِؿل يف 

، بؾ قد طرفـا مـ استؼرائـا لؼقلف هذا: «ثؼات»لقس يف ققة ما لق قال:  «.مقثؼقن»

أكف يشقر إلك تقهقـ التقثقؼ مـ جفة، وإلك أكف مـ تقثقؼ ابـ ِحبَّان « مقثؼقن»

الؿعروف بتساهؾف يف التقثقؼ مـ جفة أخرى، وهق يف ذلؽ تابع الذهبل يف 

، فنكف يعـل: تػرد «وثؼ» :فقف ، فنن مـ طادتف إذا قال يف الؿرتجؿ«لؽاشػا»

 .(1)بتقثقؼف ابـ ِحبَّان!

                                           

 (.6112( حديث: )21/500( )2)
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[1482]   

فنن الشفادة التل قدمفا الشقخ محؿد الغزالل الؿصري يف تؼريظف 

ا مـ صحة ا الؼراء أن الصابقين كان متثبتً مقهؿً « مختصر تػسقر ابـ كثقر»

فل شفادة ٓ تساوي شفادة امرأة يزكقفا ف، «صػقتف»إحاديث التل أوردها يف 

الشقخ الغزالل، بؾ هل دوهنا: ٕهنا صدرت مـ غقر متخصص يف الحديث، بؾ 

 .(2)ا فقف؟!هق شديد العداء ٕهؾف، فؽقػ يؽقن متخصًص 

[1483]   

وقد أغرى خؾؼ كثقر مـ الؿفقسقـ بلن الخضر حل » :$قال ابـ الجقزي 

ا صالب، وبعؿر بـ طبد العزيز، وأن خؾؼً إلك الققم، ورووا أكف التؼك بعؾل بـ أبل 

ا كثقًرا مـ الصالحقـ رأوه، وصـػ بعض مـ سؿع الحديث، ولؿ يعرف طؾؾف كتابً 

مر إلك أن جؿاطة مـ جؿع فقف ذلؽ، ولؿ يسلل طـ أساكقد ما كؼؾ، واكتشر إ

؟ هبا فؿ فقف طَلمة يعرفقكفُ لَ أَ  !افقاطجبً  !الؿتصـعقـ بالزهد يؼقلقن: رأيـاه وكؾؿـاه

 .(1)«كا الخضر فقصدقف؟!أا فقؼقل لف الشخص: وهؾ يجقز لعاقؾ أن يؾؼك شخًص 

[1484]   

، وحقاتف، ولؼائف ڠوقد جؿع الحافظ إحاديث القاردة يف الخضر 

                                           

 (.6119( حديث: )21/529( )2)
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 .(2)«اإلصابة»مـ كتابف  ڠـ طؾؾفا يف ترجؿة الخضر ، وبقَّ ملسو هيلع هللا ىلصلؾـبل 

[1485]   

 أورده .«الحؿد هلل الذي رزقـل مـ الرياش ما أتجؿؾ بف..: »وحديث

« تذكقر إصحاب بتحريؿ الـؼاب»الدكتقر إسؿاطقؾ مـصقر فقؿا سؿاه 

مؿا يدل طؾك أكف كغقره مـ الؿملػقـ  ،ا طـفساكتً  :( مـ رواية أحؿد69)ص

ٓ معرفة لف هبذا العؾؿ الشريػ، وهـاك مثال آخر لف  ،اباع حطَّ جؿَّ  :الؿعاصريـ

 .(1)«الصحقحة»( يف 1219)تحت حديث: 

[1486]   

فلورده يف ، $تـاقض فقف ابـ ِحبَّان  «.بـ الؿتقكؾأبل طؼقؾ يحقك »

 .(1)(7/919« )الثؼات»وأورده كذلؽ يف  ،(1/226« )الضعػاء»

[1487]   

مع كقكف مـ الحػاظ الؽبار  «.محؿد بـ محؿد بـ سؾقؿان الباغـدي»

 الؿشفقريـ، فؼد اهتؿف بعضفؿ بالؽذب.

حقر قؾت: بؾ هق صدوق مـ ب» «:الؿقزان»فؼال يف  ،ورد ذلؽ الذهبل
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 «.ملسو هيلع هللا ىلصإكف أجاب يف ثَلثؿائة ألػ مسللة يف حديث رسقل اهلل  :ققؾ ،الحديث

َراُقْطـِل يف  يسؿع مـ بعض  ،خؾطمالباغـدي مدلس » «:الضعػاء»قال الدَّ

ـ بقـف وبقـ شقخف، وربؿا كاكقا اثـقـ، وثَلثة، وهق كثقر رفاقف، ثؿ يسؼط مَ 

 «.الخطل

ا كان لؽثرة خطئف، ولؽـ ذلؽ مغتػر لعؾ اهتام مـ اهتؿف إكؿ قال األَْلَباكِل:

 .(2)بالـسبة لؽثرة محػقضاتف، واهلل أطؾؿ

[1488]   

شديدة الضعػ،  «ولد مختقًكا مسروًرا» :أن جؿقع صرق أكف جؿؾة الؼقل:

« الؿستدرك»فَل تصؾح لَلطتضاد هبا، ولذلؽ رد الذهبل طؾك الحاكؿ ققلف يف 

 «.ا مسروًرامختقكً ، ولد ملسو هيلع هللا ىلصوقد تقاترت إخبار أن رسقل اهلل (: »1/601)

 «.ا؟!ما أطؾؿ صحة ذلؽ، فؽقػ متقاترً » فؼال الذهبل:

 «.البداية»وذكر كحقه ابـ كثقر يف تاريخف 

طَللف لحديث الرتجؿة بؿا تؼدم قال إمع  ،والعجب مـ ابـ الجقزي

 «.غقر أن هذا الحديث ٓ يصح بف! ،اقؾت: وٓ شؽ أكف ولد مختقكً »طؼبف: 

 .«ولد مختقًكا» :وقد روي ما يخالػ أحاديث
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يقم سابعف، وجعؾ لف ملدبة، وسؿاه  ملسو هيلع هللا ىلصأن طبد الؿطؾب ختـ الـبل »

 .(2)«محؿًدا..

[1489]   

ذكره أبق الػرج ابـ  ،حديث ٓ يصح» «:زاد الؿعاد»قال ابـ الؼقؿ يف 

، ولقس فقف حديث ثابت، ولقس هذا مـ خقاصف، «الؿقضقطات»الجقزي يف 

دثـل صاحبـا أبق طبد اهلل محؿد بـ ا... وحفنن كثقًرا مـ الـاس يقلد مختقكً 

طثؿان الخؾقؾل الؿحدث ببقت الؿؼدس أكف ولد كذلؽ، وأن أهؾف لؿ يختـقه، 

 .(1)«والـاس يؼقلقن لؿـ ولد كذلؽ: ختـف الؼؿر! وهذا مـ خرافاهتؿ

[1491]   

 ا، فؼد روى ابـ أبل شقبة ومـ الغرائب أن ابـ صقاد ولد مختقكً 

يعـل:  .اتف أمف مسروًرا مختقكً ولد»سؾؿة ڤ قالت:  مأبسـد صحقح طـ 

 «.ابـ صقاد

بسـد صحقح طـ طروة بـ الزبقر قال: « مصـػف»وروى طبد الرزاق يف 

 .(1)«اولد ابـ صقاد أطقر مختتـً »
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[1491]   

وقد وقعت هذه الؿسللة بقـ رجؾقـ فاضؾقـ » :$قال ابـ الؼقؿ 

ل جؾب فقف مـ إحاديث التأا، وولد مختقكً  ملسو هيلع هللا ىلصيف أكف  اصـػ أحدهؿا مصـػً 

فـؼضف طؾقف  ،ٓ خطام لفا، وٓ زمام، وهق كؿال الديـ بـ صؾحة الشافعل

يف كحق ثَلثقـ مجؾًدا، وبقـ فقف « تاريخ حؾب»كؿال الديـ بـ العديؿ مملػ 

ا ختـ طؾك طادة العرب، وكان طؿقم هذه السـة لؾعرب قاصبة مغـقً  ملسو هيلع هللا ىلصأكف 

 «.طـ كؼؾ معقـ فقفا، واهلل أطؾؿ

هق الذي  $الذي ذهب إلقف الؽؿال بـ العديؿ  وهذا» قال األَْلَباكِل:

 «.تطؿئـ إلقف الـػس، ويـشرح لف الصدر، وهق الذي مال القف ابـ طبد الرب..

فتح(، وفقف أن  -7)رقؿ « أول صحقح البخاري»حديث أبل سػقان يف 

 .(2)«هؿ يختتـقن»هرقؾ سلل أبا سػقان طـ العرب؟ فؼال: 

[1492]   

ـ طبد الحؿقد بـ سقار الذي يروي طـف بؽر ا بققَ إن البخاري وأبا حاتؿ فرَّ 

 بـ بشر، وبقـ طبد الحؿقد بـ سقار الذي روى طـف هشقؿ، وسؽتا طـف.

 .(1)قال يحقك: لقس بشلءو .: ضعػف أبق ُزْرَطةفاألول
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[1493]   

هق طـده قريب مـ مـزلة مـ ققؾ فقف:  «.شقخ»حاتؿ يف الراوي:  لققل أب

 .(2)صدوق، أو محؾف الصدق، أو ٓ بلس بف

[1494]   

مـ الؿعؾقم بداهة أن هذه  «.يؽتب حديثف، ويـظر فقف» حاتؿ: لققل أب

-ولك طـده الؿـزلة، وما قارهبا هل مـزلة مـ كان حسـ الحديث: ٕن الؿـزلة إ

 .(1)هل لؿـ كان صحقح الحديث -«ثؼة، أو متؼـ ثبت»وهل لؿـ ققؾ فقف: 

[1495]   

جارية( الت -219)ص« صقق الحؿامة»فؼد أورد ابـ حزم الظاهري يف 

 :قائًَل  ملسو هيلع هللا ىلصا كسبتف إلك الـبل الحديث جازمً « مرأة...امـ تلمؾ خؾؼ »حديث: 

 «.مقضقع»وهق  ،«...ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال رسقل اهلل »

 .(1)ا بف أيًضافـؼؾف جازمً « تحرير الؿرأة يف طفد الرسالة»واغرت بف مملػ 

[1496]   

 لف شخصقتان:  ،فؿا أرى ابـ حزم الظاهري إٓ كابـ الجقزي
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 ملسو هيلع هللا ىلصٓ يروي حديًثا طـ الـبل  ،شخصقة طالؿ كاقد «حؾكالؿ»فشخصقتف يف 

 إٓ بعد أن يتثبت مـ صحتف.

: «صقق الحؿامة»ـك ،، وغقره«السقرة»ـك :خرىوشخصقة أخرى يف كتبف إ

ِعقػة» :ففق يروي فقف ما هب، ودب، ومثالف  .(2)(6196و6195و 6199)ح  «الضَّ

[1497]   

ضعػف ابـ َمِعقـ، »: «الؽاشػ»قال الذهبل يف  «.طؿر بـ حؿزة العؿري»

قال و «.ضعػائف»أورده الذهبل يف و «.أحاديثف مـاكقر :والـََّساِئل، وقال أحؿد

 «.ضعقػ»: «التؼريب»الحافظ يف 

ا روى لف، ولؽـفؿ رجحقا ققل مـ ضعػف قالقا هذا مع طؾؿفؿ أن مسؾؿً 

 .(1)مـ إئؿة الؿذكقريـ، وغقرهؿ، وهق الحؼ الذي ٓ ريب فقف

[1498]   

مسـد الربقع بـ »باصؾ، وهق يف  «.ٕهؾ الؽبائر مـ أمتل لقست الشػاطة»

 .(1)(179/2009)ص« حبقب
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[1499]   

 «.غـقاء، ويرتك الؿساكقـيدطك إلقف إ ،بئس الطعام صعام القلقؿة»

 «.بئس» :شاذ هبذا الؾػظ

طرج طـ أبل هريرة مـ صريؼ مالؽ طـ ابـ شفاب طـ إ أخرجف مسؾؿ

 أكف كان يؼقل: .. فذكره مقققًفا.

 «.شر الطعام...»إٓ أكف قال:  ،هبذا اإلسـاد« الؿقصل»ق يف وه

 وكذلؽ ذكره البخاري طـ مالؽ.

 «.وهق إكثر» (:356/:« )الػتح»قال الحافظ يف 

شر »فالؿحػقظ يف هذا الحديث إكؿا هق بؾػظ:  :: وبالجؿؾةالخالصة

 «.الطعام صعام القلقؿة

 .(2)وقد صح مقققًفا، ومرفقًطا مـ صرق

[1511]   

الذي رويـاه أولك بالصقاب:  ملسو هيلع هللا ىلصوققل رسقل اهلل » :$طبري قال ال

 ًٓ ا أكف تؼدم  بحؼقؼتف، وصحتف مـ غقر استثـاء مـف شقئً ٕكف كان أطؾؿ بذلؽ قق

كؾ  ،«إن أول شلء خؾؼف الل الؼؾؿ: »ملسو هيلع هللا ىلصبؼقلف  خؾؼ اهلل إياه خؾؼ الؼؾؿ، بؾ طؿَّ 
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ا ، وٓ شقئً ٓ ماءً شلء أن الؼؾؿ مخؾقق قبؾف مـ غقر استثـائف مـ ذلؽ طرًشا، و

 «.غقر ذلؽ...

 .(2)فقف رد طؾك مـ يؼقل بلن العرش هق أول مخؾقق

[1511]   

لؾؿحامؾل،  «إمالل»خػل طؾك الدكتقر إبراهقؿ الؼقسل الؿعؾؼ طؾك 

ولؿ يػرق بقـ أبل مريؿ الثؼػل، وبقـ أبل مريؿ الحـػل، ولؼد وهؿ الدكتقر 

ل يف أبل مريؿ الحـػل: الؼقسل طؾك الحافظ ابـ حجر حقـ كسب إلقف أكف قا

 «!.الثؼػل!»، والؿجفقل طـده إكؿا هق «مؼبقل»، وهق إكؿا قال فقف: «مجفقل»

خَلًفا  ،أكف لؿ يػرق بقـ الحـػل، والثؼػل وأصؾ الؿشؽؾة طـد الدكتقر:

 لؾحافظ، ولذلؽ وهؿ طؾقف.

 .(1)وهذا وهؿ طجقب! وإكؿا أتك مـ العجؾة يف الـؼؾ، وقؾة التحؼقؼ

[1512]   

 بقـ أبل مريؿ الثؼػل، وأبل مريؿ الحـػل. فرق الحافظ

وأن الـََّساِئل  ،)ققًسا(، وأخر يسؿك )إياًسا( أن األول هق الؿسؿك: دوأفا
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لؾؿحامؾل، كؿا  «إمالل»فاختؾط إمر طؾك محؼؼ  ،أخطل يف تسؿقتف ققًسا

 اختؾط طؾك الـََّساِئل.

 ،لؿدائـلأبق مريؿ الثؼػل اسؿف ققس ا» «:التؼريب»قال الحافظ يف 

 .«ي د س .مـ الثاكقة ،مجفقل

مـ الثاكقة،  ،مؼبقل ،أبق مريؿ الحـػل الؼاضل اسؿف إياس بـ صبقح»

 «.ووهؿ مـ خؾطف بإول

 .(2)«الؽاشػ»التػريؼ هق الذي يرتشح مـ ققل الذهبل يف  موطد

[1513]   

هق بػتح السقـ، والَلم، وسؽقن الؿقؿ، وكسر  «.قـلِس ؿْ ؾَ طبد العزيز السَّ »

« إكساب»ان، كؿا يف قـ(: قرية بالؼرب مـ حرَّ ِس ؿْ ؾَ سبة إلك )َس السقـ ك

 .(1)لؾسؿعاين

[1514]   

ذكره ابـ ِحبَّان يف  ابـ الصامت. :يؼال لف «.طبد الرحؿـ بـ الفضفاض»

وقال الـبايت  قال البخاري: ٓ يعرف إٓ هبذا الحديث. «.ثؼات التابعقـ»

إٓ بحديث واحد، ولؿ  ومـ ٓ يعرف»اإلشبقؾل الؿعروف )بابـ الرومقة(: 
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 «.يشفر حالف ففق يف طداد الؿجفقلقـ

 «.مجفقل» «:الؽاشػ»قال الذهبل يف و

 يعـل: طـد الؿتابعة. «.مؼبقل» «:التؼريب»قال الحافظ يف و

تقثقؼ ابـ ِحبَّان، ب« مسـد أبل يعؾك»ومـ العجائب اغرتار الؿعؾؼ طؾك 

أكف خالػ ما  ،يػ وققاطدهجفؾ هذا الؿعؾؼ هبذا العؾؿ الشر طؾك دٓلة يؽػلو

طؾقف أئؿتف يف تراجؿ رواة الحديث! فػقفؿ الؿئات مؿـ وثؼفؿ ابـ ِحبَّان، ومع 

يعؾؿ ذلؽ كؾ مـ لف طـاية بعؾؿ الجرح والتعديؾ، فنن  ،ذلؽ لؿ يقثؼقهؿ

 .(2)...لؿ يقثؼقا ابـ الفضفاض هذا ،الحػاظ: الـبايت، والذهبل، والعسؼَلين

[1515]   

ف جرح ٓ يعـل أكف ثؼة، كؿا يعؾؿ يف طؾؿ كقن الراوي ٓ يعؾؿ فق

 ،الؿصطؾح، فنكف ٓبد أن يؽقن مشفقًرا بالرواية، ولق لؿ يرو طـف إٓ واحد

 .(1)«الصحقحقـ»كبعض رواة 

[1516]   

مذهب ابـ ِحبَّان، وتساهؾف يف تقثقؼ الؿجفقلقـ أشفر مـ أن يـاقش، وقد 

 طشرات تعرضت لبقان خطئف أكثر مـ مرة، وحسب الؿـصػ تصريحف هق يف
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 ، أو«!ٓ أطرفف، وٓ أطرف أباه»بلكف ٓ يعرفف! وتارة يؼقل: « ثؼاتف»الؿذكقريـ يف 

وهمٓء بالعشرات!... وسقف أفصؾ الؼقل ، «وٓ ابـ مـ هق ،ٓ أدري مـ هق»

 .(2)«ترتقب الثؼات»مـ كتابل  -إن شاء اهلل-يف تساهؾف بعد أن أتػرغ 

[1517]   

عؿف فؾقلكؾ مـ صعامف، وٓ يسللف إذا دخؾ أحدكؿ طؾك أخقف الؿسؾؿ فلص»

فنن خشل مـف ]ا فؾقشرب مـ شرابف، وٓ يسللف طـف، طـف، وإن سؼاه شرابً 

 .بزيادة )الخشقة(« ضعقػ» «.[فؾقؽسره بالؿاء

 «.مسـده»أخرجف ابـ الجعد يف 

مسؾؿ بـ خالد الؿؽل، وهق مختؾػ فقف،  وهق إسـاد ضعقػ، وآفتف:

يـ أكف صدوق سقئ الحػظ، ولذلؽ أورده والؿتؼرر فقف طـد الحػاظ الؿتلخر

، وحؽك أققال إئؿة الؿختؾػة فقف، وساق لف بعض «الؿقزان»الذهبل يف 

ففذه إحاديث وأمثالفا ترد هبا ققة »إحاديث مؿا أكؽر طؾقف، ثؿ ختؿ بؼقلف: 

 «.الرجؾ، ويضعػ

، فنن ابـ طدي لؿ يذكرها يف «فنن خشل مـف فؾقؽسره بالؿاء» :وزيادة

يث، وكذلؽ أخرج الحديث جؿع مـ إئؿة مـ صرق صحقحة طـ الحد

 .(1)(617« )الصحقحة»، ولذا خرجتف يف -أي هذه الزيادة- الزكجل دوهنا
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[1518]   

 ،كان إذا رفع رأسف إلك سؼػ البقت قال: سبحاكؽ الؾفؿ وبحؿدك»

 «.فؼال: أمرت هبـ ،فسللتف طـفـ :أستغػرك وأتقب إلقؽ. قالت طائشة

« الؿجؿع»أورده الَفْقَثِؿل يف و «.إوسط»رباين يف أخرجف الط«. مـؽر»

 «.، وفقف مـ لؿ أطرفف«إوسط»رواه الطرباين يف »(، وقال: 20/291)

رواه  ،والحديث صحقح دون رفع الرأس إلك السؼػ قال األَْلَباكِل:

رواه مسؾؿ،  ،«أكف كان يف آخر أمره» :الشعبل طـ مسروق... أتؿ مـف، وفقف

 .(2)وغقره

[1519]   

ففق طؾل بـ محؿد  ،ق الحسـ الؿدائـل الذي روى طـ مسؾؿة الزياديأب

ضعػف ابـ طدي بؼقلف:  ،إخباري الؿشفقر صاحب التصاكقػ، وهق صدوق

 «.لقس بالؼقي»

كثقًرا مـ « تاريخف»واطؾؿ أكف يروي طـف اإلمام الطربي يف  قال األَْلَباكِل:

ـ مسؾؿة بـ محارب ط ،طـف ،الحقادث والققائع بقاسطة شقخف طؿر بـ شبة

تباع التابعقـ، كؿا تؼدم طـ أهذا، ولؿا كان لؿ يدرك طصر الصحابة لؽقكف مـ 

فتؽقن كؾ رواياتف ووقائعف التل يرويفا طـ الصحابة مـؼطعة ٓ تصح،  ،ابـ ِحبَّان
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 .(2)وبخاصة وهق كػسف مؿـ لؿ تثبت طدالتف وحػظف

[1511]   

يف تعؾقؼف طؾك « خافالس»ما صـعف ذلؽ  :ومـ الجفؾ، بؾ الجفالة بؿؽان

بروايات ساقفا  ،ڤ( مـ الطعـ يف معاية 117-116)ص« دفع شبف التشبقف»

دون تؿققز ما صح مـفا مؿا لؿ يصح، وما صح مـفا ولف تلويؾ صحقح طـد 

العؾؿاء ففق ٓ يذكره، وما لؿ يصح مـفا يذكره، ويؽتؿ طؾتف: ٕن الغاية تربر 

 .القسقؾة طـده

أن سبب « كامؾ ابـ إثقر»، و«اريخ الطربيت»ما كؼؾف مـ  :ومـ ذلؽ

ا أن مقت طبد الرحؿـ بـ خالد بـ القلقد كان معاوية، وذلؽ أكف أمر كصراكقًّ 

 .(1)فشربف فؿات!! ،ايدس يف شرابف سؿًّ 

[1511]   

د يف ، وقد سقَّ ڤحسـ السؼاف )السخاف( هذا شديد الطعـ يف معاوية 

بؿا لقس فقف، ويحرف  ويتفؿفتعؾقؼف الؿشار إلقف ثؿاين صػحات يف ذم معاوية، 

فؾعؾ اهلل يقسر لف مممـًا  ،ؾفا مـ الؿعاين ما ٓ تتحؿؾالروايات التاريخقة، ويحؿِّ 

فرتاء طؾك هذا الصحابل الجؾقؾ يؽشػ لؾـاس ما يف كَلمف مـ الدس وآ
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 صاحب الػتقحات اإلسَلمقة التل ٓ تـسك.

 
َّ
فشلء  ،جسقؿ والجفؾورمقف إياي ولغقري بالت ،لؽَلمل وأما افرتاؤه طؾل

 !يصعب حصره! طامؾف اهلل بؿا يستحؼ!

وٓ بلس بذكر كؼقٓت أهؾ العؾؿ: والسؼاف رجؾ متـاقض، ويػعؾ  :قؾت

الذي يثـل الثـاء البالغ طؾك كتاب  ،ا مـف لشقخف الجفؿل الؽقثريذلؽ تؼؾقدً 

، ويعترب أن مـ صعـ يف هذا الؽتاب ففق جاهؾ: ٕكف لؿ «الػتقحات الؿؽقة»

 ؿ حؼقؼة ودقة كَلم ابـ طربل.يػف

 :«الحالج»( يف ترجؿة 3/495« )لسان الؿقزان»قال الحافظ ابـ حجر يف 

ا يتعصب لؾحَلج إٓ أهؾ القحدة الؿطؾؼة، ولفذا ترى ابـ طربل وٓ أرى أحدً »

 «.يعظؿف، ويؼع يف الجـقد

ووصػ أبق حقان الـحقي ابـ طربل بلكف مؾحد، والؼقل بقحدة 

سقر »يف  $لذا قال الذهبل  .(1/999) «البحر الؿحقطتػسقر » .القجقد

إن لؿ تؽـ فقفا كػر، فَل »( طـ كتب ابـ طربل: 11/98« )أطَلم الـبَلء

 «.يقجد يف الدكقا كػر

 .(2)وغقر ذلؽ
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[1512]   

 «.كان يلمر بدفـ الدم إذا احتجؿ» :ديثح

آفتف: طـبسة بـ طبد الرحؿـ،  .«إوسط»أخرجف الطرباين يف «. مقضقع»

 لف بعض إحاديث الؿقضقطة. ،تفؿ بالقضعوهق م

 .(2)ا حديث آخر، ولؽـ ٓ يعرف لف إسـادولؼد روي يف دفـ الدم مطؾؼً 

[1513]   

 ،ٓ يؾزم مـ سؽقت الؿملػ طؾك حديث ما ساقف بسـده أكف ققي طـده

، فنن ذكره إلسـاده يعـل بؾسان الحال، ولسان الحال أكطؼ مـ لسان الؿؼال. كَلَّ 

الشقخان الحؾبقان الؾذان  مـفؿ: ،كثقر مـ الؿملػقـ الققموهذا ما يغػؾ طـف 

يف « التػسقر»ا كثقًرا مـ أحاديث حَ ، فنهنؿا قد صحَّ «تػسقر ابـ كثقر»اختصرا 

ِعقػة يف هذه «مختصريفؿا» ، وصالؿا كبفت طؾك الؽثقر مـ أحاديثفؿا الضَّ

 .(1)، وغقرها«السؾسؾة»

[1514]   

بخست  اسؽرً كؾ مخؿر خؿر، وكؾ مسؽر حرام، ومـ شرب م»

ا طؾك ا، فنن تاب تاب اهلل طؾقف، فنن طاد الرابعة كان حؼًّ صَلتف أربعقـ صباًح 
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 ققؾ: وما صقـة الخبال؟ قال: صديد أهؾ الـار. ،اهلل أن يسؼقف مـ صقـة الخبال

ا طؾك اهلل أن يسؼقف مـ ا ٓ يعرف حَللف مـ حرامف كان حؼًّ ومـ سؼاه صغقرً ]

 «.[صقـة الخبال

ا ا ٓ يعرف حَللف مـ حرامف كان حؼًّ ومـ سؼاه صغقرً » :ةؾبجؿ«. مـؽر»

 «.طؾك اهلل أن يسؼقف مـ صقـة الخبال

، وابـ طبد الرب يف «الســ»أخرجف أبق داود، ومـ صريؼف البقفؼل يف 

 «.مجفقل الحال»رجالف ثؼات غقر إبراهقؿ بـ طؿر الصـعاين، وهق و ،«التؿفقد»

 «.ابـ كقسان، فنكف متلخر طـف... ولقس هق» :«التفذيب»قال ابـ حجر يف 

ا لَللتباس، دفعً  -ٕن هذا صـعاين  :«لقس هق ابـ كقسان..» :وأشار بؼقلف

مـ السابعة، وابـ كقسان ثؼة، « التؼريب»فنهنؿا مـ صبؼة واحدة، وقد جعؾفؿا يف 

فظـقوه ابـ كقسان، وطؾقف فصححقا الحديث، ومـفؿ  ،وهذا لؿ يـتبف لف كثقرون

 .(1019)برقؿ « الصحقحة»قد كـت خرجتف يف  ،اكا شخصقًّ أ

مـ « الؿعجؿ الؽبقر»أن الحديث أخرجف الطرباين يف  ومؿا يمكد كؽارتف:

 :دون جؿؾة، «صديد أهؾ الـار»إلك ققلف:  ،صريؼ أخرى طـ ابـ طباس بف

ففل الؿـؽرة مـ الحديث، وإٓ فسائره رواه جؿع آخر مـ  ،)إسؼاء الصغقر(

 الصحابة.

شقخ شعقب لؾػرق بقـ حديث ابـ طباس هذا، وحديث ابـ لؿ يـتبف ال
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فجعؾ هذا شاهد لذلؽ، وهذا ٓ يجقز: ٕكف شاهد قاصر لقس فقف الزيادة،  ،طؿر

ومع أكف أطؾف باختَلط ططاء بـ السائب، وفاتف أكف طـد البقفؼل مـ رواية حؿاد 

 لؽـ ،قد تـبف -والحؼ يؼال-لؽـف  ،بـ زيد، وهق روى طـف قبؾ آختَلط

فؼآ: « التؿفقد»خَلًفا لؾؿعؾؼقـ طؾك  ،إبراهقؿ بـ طؿر الصـعاين هق الؿستقر

 .(2)«إكف: إبراهقؿ بـ طؿر الصـعاين ابـ كقسان أبق إسحاق صدوق!»

[1515]   

ولقس لألصقط »(: 235-234)ص« العؾق»قال الذهبل يف كتابف 

ا، بؾ هق كاهتزاز العرش لؿقت سعد، وكتػطر السؿاء مدخؾ يف الصػات أبدً 

، ثؿ لػظ إصقط يقم الؼقامة، وكحق ذلؽ، ومعاذ اهلل أن كعده صػف هلل 

 .(1)«لؿ يلت يف لػظ ثابت

[1516]   

لؼد استقطب الؽَلم طؾك حديث اختصام الؿأل إطؾك، وطؾك بؼقة الشقاهد 

إخ الػاضؾ جاسؿ الػفقد الدوسري يف تعؾقؼف طؾك رسالة الحافظ ابـ رجب: 

(، فؼد جؿع فقف صرقف طـ 16-19« )الؿأل إطؾكاختقار إولك يف شرح اختصام »

مع بقان ما لفا وما طؾقفا حسب الؼقاطد العؾؿقة الحديثقة، ولقس  ،ااثـل طشر صحابقًّ 
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ه ذ( بعض ه11-2/29، فنكف ساق فقف )«العؾؾ الؿتـاهقة»كؿا فعؾ ابـ الجقزي يف 

بـؼؾف  ،فاالطرق دون تؿققز بقـ صحقحفا وضعقػفا، بؾ أوهؿ الؼراء بضعػفا جؿقع

 .(2)«قد روي مـ أوجف كؾفا ضعاف»طـ البقفؼل أكف قال: 

[1517]   

 «.مقضقع. »«رأيت ربل بؿـك طؾك جؿؾ..: »حديث

هذا »(، وقال: 215-2/219« )الؿقضقطات»أورده ابـ الجقزي يف 

حديث ٓ يشؽ أحد يف أكف مقضقع محال، وٓ يحتاج ٓستحالتف الـظر يف 

ما  ا، والرسقل مـزه أن يحؽل طـ اهلل دودً إذ لق رواه الثؼات كان مر ،رجالف

قال ابـ مـده: حديث  ،يستحقؾ طؾقف، وأكثر رجالف مجاهقؾ، وفقفؿ ضعػاء

 .(1)«ملسو هيلع هللا ىلصالجؿؾ باصؾ مقضقع طؾك رسقل اهلل 

[1518]   

 -طػا اهلل طـف-وقد استغؾ بعض الؿبتدطة الضالقـ إيراد ابـ الجقزي »

الؿشار إلقف لؿا أوهؿف مـ  فاكصاع ،«شبف التشبقف»أحاديث آختصام يف كتابف 

 .(1)«-السؼاف، والؽقثري-تضعقػف إياه 
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[1519]   

الؿققػ الذي يجب طؾك كؾ مسؾؿ أن يتخذه تجاه الـزول اإللفل هق 

وجقاب مالؽ لؿـ سللف  ،كػس الؿققػ الذي وقػف السؾػ الصالح، وإئؿة

طـ آستقاء معروف، وقد وقػت طؾك جقاب لإلمام أبل جعػر التِّْرمِذي يف 

 يشبف جقاب مالؽ الؿذكقر. ،لـزولا

قال والد أبل حػص بـ شاهقـ: » (:24/685« )السقر»فؼال الذهبل يف 

فؼال: الـزول معؼقل، والؽقػ  ،حضرت أبا جعػر فسئؾ طـ حديث الـزول

 .(2)«مجفقل، واإليؿان بف واجب، والسمال طـف بدطة

[1521]   

صقلؽـ أولؽـ ترد طؾل الحقض أ» ومـ العجقب أن الحافظ ذكر حديث:

ا طؾقف! ففذا مـ ( ساكتً 22/969« )الػتح»ذكره يف « مقضقع»، وهق «يًدا..

ا طؾك أكف إدلة الؽثقرة طؾك أن سؽقتف طـ الحديث ٓ يـبغل أن يحؿؾ دائؿً 

حسـ طـده، كؿا هق الؿشفقر طـف، ومؿا يمكد ذلؽ ققل الحافظ يف صرف آخر 

 «.اإكؿا أطـل أصـعؽـ يدً  ،لقس ذلؽ أطـل» :لؾحديث، وهق

ا، ولق كان ثابًتا لؿ يحتجـ بعد الـبل : »فؼال إلك ذرع  ملسو هيلع هللا ىلصففق ضعقػ جدًّ

 «.أيديفـ مـ رواية طؿرة طـ طائشة
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 «.ا بل أصقلؽـ يًداأسرطؽـ لحققً » يشقر إلك حديث:

كؿد  ملسو هيلع هللا ىلصفؽـا إذا اجتؿعـا يف بقت إحداكا بعد وفاة رسقل اهلل » قالت طائشة:

ؾ ذلؽ حتك تقفقت زيـب بـت جحش، فؾؿ كزل كػع ،أيديـا يف الجدار كتطاول

إكؿا أراد بطقل  ملسو هيلع هللا ىلصفعرفـا حقـئذ أن الـبل  ،وكاكت امرأة قصقرة، ولؿ تؽـ أصقلـا

دق يف صَّ صـاطة بالقد، وكاكت تدبغ، وتخرز، وتَ مرأة القد الصدقة، وكاكت زيـب 

 .(2)«سبقؾ اهلل..

[1521]   

ا أسرطؽـ لحاقً : »ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل  م الؿممـقـ قالت:أوطـ طائشة 

 «.أصقلؽـ يًدا

لـا يًدا زيـب: ققالت: فؽاكت أص ،: فؽـ يتطاولـ أيتفـ أصقل يًداقالت

 أخرجف مسؾؿ، وابـ ِحبَّان، والبقفؼل. «.ٕهنا كاكت تعؿؾ بقدها، وتصدق

أخرجف البخاري،  «.فؽاكت سقدة أصقلفـ يًدا»قال:  :وقد وصؾف أبق طقاكة

 فؼل، وأحؿد مـ صرق طـ أبل طقاكة.والؾػظ لف، والـََّساِئل، وابـ ِحبَّان، والبق

« الػتح»ؿ مـ أبل طقاكة، كؿا حؼؼف الحافظ يف وهَ « سقدة: »وققلف

وكلن هذا هق السر يف كقن البخاري حذف لػظ: )سقدة( »(، وقال: 1/186)

 «.لعؾؿف بالقهؿ فقف! «الصحقح»مـ سقاق الحديث لؿا أخرجف يف 
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صحقح »مذكقر يف كذا قال! وقد وهؿ هق أيًضا، فنن لػظ: )سقدة( 

 .(2)ا، كؿا ذكر آكػً «البخاري

[1522]   

، وهق مطبقع، فؿـ «إوائؾ»لؾطرباين جزء خاص يف أحاديث : تـبقف

حقضف(، ولؿ  ملسو هيلع هللا ىلص(: )باب أول مـ يرد طؾك الـبل 66الغريب أكف طؼد فقف )ص

أول مـ يرد طؾل »ورد حديث طؾل مرفقًطا بؾػظ: أيقرد تحتف حديثف هذا، وإكؿا 

 «.ومـ أحبـل مـ أمتلحقضل أهؾ بقتل، 

اب، ومجفقل، كؿا هق مبقـ يف  ،«مقضقع»وهق  « الظَلل»فقف كذَّ

(1/189 :798)(1). 

[1523]   

 ،أحد إطَلم الثؼات«: »الؿقزان»قال الذهبل يف . البصري راشد بـ معؿر

 «.لف أوهام معروفة احتؿؾت لف يف سعة ما أتؼـ

ٓسقَّؿا لؿا  ،ف أوهامومع كقن معؿر ثؼة ثبًتا فؾ»(: 8/23« )السقر»وقال يف 

فققع لؾبصريقـ  ،ث مـ حػظففحدَّ  ،قدم البصرة لزيارة أمف، فنكف لؿ يؽـ معف كتبف

 .(1)«طـف أغَلط
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[1524]   

 «.هؿف إمر رفع رأسف إلك السؿاء فؼال: سبحان اهلل العظقؿ...أكان إذا »

ا»  «.ضعقػ جدًّ

 «.طؿؾ الققم والؾقؾة»أخرجف التِّْرمِذي، وابـ السـل يف 

 «.التؼريب»، فنكف مرتوك، كؿا قال الحافظ يف «إبراهقؿ بـ الػضؾ: »وآفتف

 وهذا الحديث مؿا سؽت طؾقف: 

 «.الؽؾؿ الطقب»يف  $ابـ تقؿقة 

 «.القابؾ الصقب»يف  $ابـ الؼقؿ 

 «.إذكار»يف  $الـقوي 

 .(إركاؤوط)لؾـقوي « إذكار»سؽت طؾقف محؼؼ و

ا مـ تحؼقؼل، فضعػف اقتباًس  «الؽؾؿ الطقب»طؾك  وأما تعؾقؼ إركموط

ولف مثؾ ذلؽ الشلء الؽثقر، بؾ إن غالب تصحقحاتف وتضعقػاتف ٕحاديث 

 .(2)الؽتاب أخذها مـ تحؼقؼايت دون أن يشقر إلك ذلؽ أدكك إشارة

[1525]   

تعؿؾ الرحال إلك أربعة مساجد: إلك الؿسجد الحرام، ومسجدي هذا، »
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 «.والؿسجد إقصك، وإلك مسجد الجـد

معؾًؼا،  «التؿفقد»ذكره ابـ طبد الرب يف  .ذكر )مسجد الجـد(ب« باصؾ»

 متػؼ طؾك تضعقػف.« الؿثـك بـ الؿصباح»وآفتف: 

جؿع مـ  رواه ،والحديث دون هذه الزيادة الباصؾة صحقح متقاتر

 .(2)«الروض الـضقر»، و«حؽام الجـائزأ»، و«اإلرواء»الصحابة، كؿا يف 

[1526]   

وكتػ ]عاكة، وتؼؾقؿ إضػار، الختان، وحؾؼ ال :خؿس مـ الػطرة»

 .«، وقص الشارب[الضبع

، والـََّساِئل، «إدب الؿػرد»أخرجف البخاري يف  .)الضبع( شاذ بؾػظ:

لؽـ طبد الرحؿـ بـ إسحاق، وهق الذي يؼال لف: طباد الؿدين،  ،وهق إسـاد جقد

 ا، ومـ رجال مسؾؿ، فؼد ضعػف بعضفؿ.وإن كان صدوقً 

يعتؿد طؾك حػظف إذا خالػ مـ لقس بدوكف، لقس مؿـ » وقال البخاري:

 «.وإن كان مؿـ يحتؿؾ يف بعض

 .$وهذا مـ دققؼ طؾؿ البخاري وكؼده 

 :إكف قال ، إٓ«الؿقصل»خالػ جبؾ الحػظ، وهق اإلمام مالؽ، فؼد رواه يف 
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 .(2)أخرجف الشقخان وهق الؿحػقظ. «.وكتػ اإلبط»

[1527]   

ظ، وقد روى طـف قالف الحاف ،«مستقر» «.وحشل بـ حرب بـ وحشل»

 «.ـلقِّ «: »الؽاشػ»قال الذهبل يف و «.الثؼات»ذكره ابـ ِحبَّان يف و جؿع.

 مجفقل، كؿا قال البزار، ولؿ يرو طـف غقر ابـف. وأبقه حرب بـ وحشل:

 .(1)، وهق مـ تساهؾف الؿعروف«الثؼات»وذكره ابـ ِحبَّان يف 

[1528]   

 «.ُبؾقا أرحامؽؿ بالسَلم، ولق يف السـة مرة واحدة»

 «.ولق يف السـة مرة واحدة»الشطر الثاين: «. مقضقع»

آفتف: طؿرو بـ شؿر، وهق الجعػل الؽقيف  .«إمالل»أخرجف الشجري يف 

 الشقعل، وهق متفؿ بالؽذب.

، وكان مؿـ يروي ملسو هيلع هللا ىلصا يشتؿ أصحاب الـبل كان رافضقًّ » قال ابـ ِحبَّان:

 «.الؿقضقطات طـ الثؼات

 :ا، ولقس فقفا هذه الزيادةفا بعًض وقد روي الحديث مـ صرق يؼقي بعض
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 .(2)( فدل طؾك وضعفا2777« )الصحقحة»، وهق مخرج يف «ولق يف السـة..»

[1529]   

مؿا فات الحافظ يف إيراده يف رسالتف الخاصة  «.الؿطؾب بـ طبد اهلل»

(، 1/200« )مجؿعف»، وقد وصػف بالتدلقس شقخف الَفْقَثِؿل يف «الؿدلسقـ»بـ

 ،ؾ بف طؾك رسالة الحافظالذي ذيَّ « مؾحؼف»الؼريقيت يف ذلؽ إخ طؾك ف كؿا كبَّ 

 جزاه اهلل خقًرا.

 .(1)«التؼريب»وهق كثقر التدلقس واإلرسال، كؿا يف 

[1531]   

أن طامة الرسائؾ الؿملػة يف  :مـ الغرائب «.الؿطؾب بـ طبد اهلل»

، أو الشقخ «أرجقزتف»كالذهبل يف  :سقاء ما كان مـفا لؾؿتؼدمقـ ،الؿدلسقـ

كؾفؿ  ،«إتحاف ذوي الرسقخ بؿـ رمل بالتدلقس»كصاري الؿسؿاة بـحؿاد إ

 .(1)تؼتضل حشره فقفؿ« التفذيب»مع أن ترجؿتف الؿبسطة يف  ،قد فاهتؿ ذكره

[1531]   

لؿ أجد لف ترجؿة فقؿا لدي  ،«طبد الؿؾؽ بـ طبد اهلل بـ ققس بـ مخرمة»
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َفْقَثِؿل يـ أخذ الأٓ أدري مـ  لؽـ مـ الؿصادر، وقد ترجؿ الحافظ ٕبقف.

 .(2)؟!أم هق القهؿ الذي ٓ يخؾق مـف إكسان ،تقثقؼف

[1532]   

لؿ يقثؼف أحد غقر ابـ َمِعقـ يف  ،متػؼ طؾك تضعقػف «.الؿثـك بـ الصباح»

وضعػف يف روايتقـ أخريقـ طـف، وهل التل يـبغل اطتؿادها: ٕهنا طـف  ،رواية

احد، وٕكف أصح، وٕن الجرح مؼدم طؾك التعديؾ، وٓسقَّؿا مـ الشخص الق

 ـ.مقافؼ ٕققال أئؿة الجرح أخريـ، فؼد اتػؼقا طؾك تضعقػف بجرح بقِّ 

مضطرب  ،ٓ يسقى حديثف شقًئا» (:2/452« )العؾؾ»قال أحؿد يف 

 .(1)«الحديث

[1533]   

فقؿا ٓ طؾؿ لف « الرويبضة»وإن مـ الؿػاسد يف هذا الزمان أن يتؽؾؿ فقف »

أكـل رأيت ذاك السؼاف قد كشر حديًثا أققل هذا بؿـاسبة  ،بف مـ الحديث والػؼف

مـ التؽبقر إلك التسؾقؿ كلكؽ تـظر  ملسو هيلع هللا ىلصصحقح صػة صَلة الـبل »ا بعـقان: كتابً 

يـبقؽ طـقاكف طـ مضؿقكف، وما فقف مـ حؼد وحسد وجفؾ بالسـة  ،«إلقفا!

كقػ ٓ، وهق يمكد أن التؾػظ بالـقة  ، طـ الػؼف الؼائؿ طؾقفافضًَل  ،«الصحقحة»

                                           

 (.6169( حديث: )21/808( )2)
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ومع أن هذا افرتاء طؾك )السـة( ففق مخالػ ٓتػاق العؾؿاء أن  !!ـةيف الصَلة س

 .(2)«التؾػظ هبا بدطة. وغقر ذلؽ

[1534]   

الساطة التل يف يقم الجؿعة ما بقـ صؾقع الػجر إلك غروب » :ديثح

 «.الشؿس

، وآفتف: هاكئ بـ خالد فقف جفالة، «الضعػاء»أخرجف العؼقؾل يف «. مـؽر»

 حاتؿ. قكؿا قال أب

لؿخالػتف لؽؾ إحاديث إخرى يف تحديد ساطة  :ارة متـفوأما كؽ

 .(1)«إهنا بعد صَلة العصر»الجؿعة، وأصحفا تؾؽ التل تؼقل: 

[1535]   

مـ التذكقر بلن يف آخر الحديث  -ا لؾػائدةهبذه الؿـاسبة إتؿامً -وٓبد لل 

مـ الحض طؾك الؽػ طـ قتال إمراء، وبالصرب طؾك ضؾؿفؿ قد جاء فقف 

، وغقرهؿا، ولذلؽ ٓ يجقز الخروج طؾقفؿ «الصحقحقـ»يف  أحاديث صحقحة

يف غقر  ،ا طؾك ضؾؿفؿا لؾػتـة، وصربًا ٕطؿالفؿ، وإكؿا درءً لقس حبًّ  ،وقتالفؿ

يؽقن بعدي أئؿة َل »: ڤ، ومـ حديث حديث حذيػة معصقة هلل 
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يفتدون بفداي، وَل يستـقن بسـتل، وسقؼقم فقفؿ رجال قؾقبفؿ قؾقب الشقاصقـ 

ذلؽ؟ قال:  قال حذيػة: كقػ أصـع يا رسقل اهلل إن أدركُت  .«ؿان إكسيف جث

أخرجف  .«تسؿع وتطقع لألمقر، وإن ضرب ضفرك، وأخذ مالؽ فاسؿع وأصع»

 .(2)«إوسط»مسؾؿ، والطرباين يف 

[1536]   

ماكتف يف الـؼؾ طـ أومؿا يمكد طؾك جفؾ بالغ هبذا العؾؿ الشريػ مع قؾة »

ا طـ قاطدة تؼقية معرًض  ،إئؿة يف التقثقؼ ؾ، وتجاهؾ أققاليالجرح والتعد

لك آطتداء طؾك كثقر مـ إفلوصؾف ذلؽ  ،إحاديث بالطرق والشقاهد

إحاديث الصحقحة الؿشفقرة التل لؿ يسبؼ مـ أحد مـ أهؾ العؾؿ إلك 

تضعقػفا، بؾ تؾؼقها كؾفؿ بالؼبقل: كحديث العرباض بـ سارية يف الؿقطظة، 

 .ملسو هيلع هللا ىلصبسـتف وفقف الحض طؾك التؿسؽ 

ولؿ يـج مـ تضعقػف أيًضا بعض إحاديث الصحقحة التل رواها 

 «.البخاري، أو مسؾؿ غقر تؾؽ التل أوردها يف ضعقػتف

 .(1): الؿؼصقد هـا حسان طبد الؿـانقؾت

 
                                           

 (.6182( حديث: )21/898-899( )2)

 (.6181( حديث: )21/859-855( )1)



   
« السلسلت الضعيفت»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
723 

 

[1537]   

أحاديث « جَلء إففام»وقد سرد ابـ الؼقؿ يف الباب إول مـ كتابف 

( حديًثا، ومـفا 209فبؾغت ) ،الؿسـدة مع تخريجفا ملسو هيلع هللا ىلصالصَلة طؾك الـبل 

ٓ يـفؼ الحؿار حتك يرى »حديث صـقـ إذن طـ أبل رافع، وأما حديث: 

  ،اشقطاكً 
َّ
ا يف فؾؿ يذكره، ثؿ طؼد بابً ، «فنذا كان ذلؽ فاذكروا اهلل وصؾقا طؾل

حديث الطـقـ:  يعـل- (، ولقس فقفا290فبؾغ العدد ) ،الؿراسقؾ، والؿقققفات

ِعقػة»هق يف ، و-«فؾقذكرين، ولقصؾ طؾلإذا أصـت أذن أحدكؿ »  .(2)«الضَّ

[1538]   

 ،«َل يزال أهؾ الغرب ضاهريـ طؾك الحؼ حتك تؼقم الساطة»يف الحديث: 

أهؾ » :ويف تػسقر ،(965) «الصحقحة»هق مخرج يف و ،رواه مسؾؿ، وغقره

كؿا حؼؼف شقخ ، اختَلف، والظاهر أهنؿ أهؾ الشام: ٕهنؿ غرب الؿديـة« الغرب

(، ولؽـ ذلؽ ٓ 508-17/507) «الػتاوى» :فاكظر .$بـ تقؿقة اإلسَلم ا

 يستؾزم الدوام، وطدم وجقد الطائػة يف إقؾقؿ آخر.

وٓ يؾزم أن يؽقكقا مجتؿعقـ يف بؾد »أكف قال:  $والحافظ كؼؾ طـ الـقوي 

 .(1)«واحد، بؾ يجقز اجتؿاطفؿ يف قطر واحد، وافرتاقفؿ يف أقطار إرض...

                                           

 (.6187( حديث: )21/870( )2)
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[1539]   

مل مقسك بـ ققس الحضرمل بلكف مـ الغَلة يف الرفض، تػرد العؼقؾل بر

يحدث بلحاديث رديئة  ،مـ الغَلة يف الرفض(، طصػقر الجـة)يؾؼب بـ»وقال: 

 «.بقاصقؾ

أبق بؽر، أو طؾل؟ قال:  :الثقري قال لف: أيفؿا أحب القؽ ف أنوما رواه طـ

 طؾل.

فؽثقر مـ السؾػ  ،القس رفًض  -وإن كـا ٓ كقافؼف طؾقف-ففذا  قال األَْلَباكِل:

، وٓسقَّؿا وقد روى طبد اهلل بـ فقف فؾقس هذا بالذي يؼدح ،اكاكقا يػضؾقن طؾقًّ 

 «.طؾؿ إٓ خقًراأما »طـ أبقف ققلف:  «العؾؾ»أحؿد يف 

ولذلؽ لؿ يضعػف أحد، بؾ صرح بتقثقؼف جؿع مـ الؿتؼدمقـ 

 والؿتلخريـ.

روى  ،: كان ثؼةقال ابـ كؿقر: مقسك بـ ققس» :«ثؼات ابـ شاهقـ»ويف 

 .(2)«طـف الـاس، وهق حضرمل

[1541]   

وقد أورد ابـ الجقزي حديث مقسك بـ ققس الحضرمل يف 

 «.وضعف مقسك بـ ققس.. ،حديث مقضقع»، وقال: «مقضقطاتف»
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وهذا مـ غؾقائف، فنن مقسك بـ ققس لؿ يتفؿف أحد بقضع، بؾ قد وثؼف 

 .(2)(2/165« )الملل»هبذا تعؼبف السققصل يف  ،جؿع

[1541]   

، $تـاقض فقف ابـ ِحبَّان و ضعػف الجؿفقر. «طاصؿ بـ طؿر العؿري»

: (، وقال7/159أيًضا )« الثؼات»ثؿ أورده يف  ،(1/217« )الضعػاء»لورده يف ف

 «.يخطئ ويخالػ»

 .(1)$خػل هذا التـاقض طؾك الحافظ الَفْقَثِؿل و

[1542]   

 ٓ يدرى أدرك اإلسَلم أم، ققس بـ شؿاس»: «التفذيب»قال الحافظ يف 

 .(1)«ٓ؟ قؾت: جزم غقر واحد أكف مات يف الجاهؾقة

[1543]   

الؾفؿ اغػر لألكصار، ولذراري إكصار، ولذراراي ذراريفؿ، ولؿقالقفؿ، »

 «.ولجقراهنؿ

أخرجف ابـ أبل شقبة، ومـ صريؼف ابـ ِحبَّان،  .مـؽر بزيادة )الجقران(
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 رجالف ثؼات غقر هشام بـ ،، وهق إسـاد ضعقػ«الؽبقر»والطرباين يف 

: ٕكف لؿ يرو طـف غقر «التؼريب»هارون، وهق مجفقل، كؿا قال الحافظ يف 

 زيد بـ حباب.

 «.ٓ يعرف» :«الؿقزان»قال الذهبل يف 

والحديث قد صح طـ زيد بـ أرقؿ، ومـ صرق طـ أكس بـ مالؽ طـد 

مسؾؿ، والبخاري، وابـ ِحبَّان، وأحؿد، وغقرهؿ بللػاظ مختؾػة يزيد بعضفؿ 

فدل طؾك  .)ولؾجقران( :ذلؽ فؾقس فقفا ذكر لتؾؽ الؾػظةطؾك بعض، ومع 

 .(2)كؽارهتا وضعػفا، وهذا لؿ يـتبف لف بعض الؿعؾؼقـ

[1544]   

إكؿا هق اطتؿاد مـف ، «ثؼة»ققل الَفْقَثِؿل يف هشام بـ هارون إكصاري بلكف 

طؾك تقثقؼ ابـ ِحبَّان، وهق كثقر آطتؿاد طؾقف، كؿا يعرف ذلؽ العارفقن بؽتابف، 

بخَلف تؾؿقذه الحافظ العسؼَلين، فنكف مـتبف لتساهؾ ابـ  ،ؽ مـ تساهؾفوذل

-، ولف الػضؾ إول «الؾسان»ف طؾقف يف مؼدمة كتابف بؾ وقد كبَّ  ،ِحبَّان يف التقثقؼ

أققل هذا تجاوًبا مـل مع ققل  ،يف تـبفل لذلؽ يف العصر الحاضر -بعد اهلل تعالك

 .(1)افجزاه اهلل خقرً  ،«ـاسَل يشؽر الل مـ َل يشؽر ال» :ملسو هيلع هللا ىلصكبقل 
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[1545]   

، أو «مؼبقل»ٓ يقثؼ الحافظ مـ تػرد بتقثقؼف ابـ ِحبَّان، بؾ كراه يؼقل فقف: 

 «.مجفقل»، أو «مستقر»

ا وكـت قدمت مـذ ثَلثقـ سـة لؾطَلب يف )الجامعة اإلسَلمقة( درًس 

فطؾبت أن يستخرج أي ترجؿة مـ كتاب  ،ا يف ذلؽ طؾك بعض الرتاجؿطؾؿقًّ 

، وأن يستخرجفا «وثؼف ابـ ِحبَّان»قال يف صاحبفا:  «تذهقب الؽؿال خَلصة»

ًٓ  ،«تؼريب الحافظ»مـ   مـ أققالف الثَلثة التل ذكرهتا فقسجد أكف قال فقفا قق

 .(2)فؽاكت الـتقجة كؿا ذكرت! ،فػعؾ ذلؽ يف طدة تراجؿ ،اآكػً 

[1546]   

اء ذكرها الذهبل يف )كـك إسؿ «.م الحؽؿ بـت الـعؿان بـ صفباءأ»

 «.الؿقزان»الؿجفقٓت( يف آخر 

 هل ٓ يعرف حالفا، كؿا قال الحافظ. أو

 :، ويف غقرها«الؿسـد»تبًعا لـسخة الشقخ مـ « صفباء» :ويف األصؾ

 .(1))الـاشر(« التؼريب»، وهق الصقاب، كؿا يف «صفبان»

                                           

 (.6199( حديث: )21/897( )2)
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[1547]   

 .(2)«شلء ملسو هيلع هللا ىلصٓ يصح يف الرباغقث طـ الـبل » :«الضعػاء»قال العؼقؾل يف 

[1548]   

التل ، «الطرثقث يف خرب الربغقث»لسققصل يف رسالتف التل أسؿاها ساق ا

كشرها الدكتقر طبد الفادي التازي، وقد ساق السققصل ما هب ودب مـ 

دون أي تحؼقؼ فقفا، كؿا هل طادتف يف  ،إحاديث الؿرفقطة، وأثار الؿقققفة

 رسائؾف التل يجؿع مادهتا مـ هـا وهـاك.

أن » :«التقكؾ»ما طزاه ٓبـ أبل الدكقا يف  :اومـ تؾؽ أثار التل ساقف

فؽتب  ،طامؾ إفريؼقة كتب إلك طؿر بـ طبد العزيز يشؽق إلقف الفقام، والعؼارب

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿إلقف: وما طؾك أحدكؿ إذا أصبح وأمسك أن يؼقل: 

 .(1)وهق إسـاد ضعقػ مجفقل «.... ويـػع مـ الرباغقث[21]إبراهقؿ:  ﴾ڃ

[1549]   

-، (يعـل الربغقث)ٓ تؾعـف  :فؼال ،ملسو هيلع هللا ىلصًثا طـد الـبل أن رجًَل لعـ برغق»

لصَلة  :ويف رواية-كبقاء لؾصَلة ا مـ إ، فنكف أيؼظ كبقًّ -ٓ تسبف :ويف رواية

 «.ضعقػ» .«-الػجر
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، والبزار، «الؿسـد»، وأبق يعؾك يف «إدب الؿػرد»أخرجف البخاري يف 

 والعؼقؾل، وابـ طدي، وغقرهؿ.

 تادة.وهق مـ رواية سقيد طـ ق

 «.ث طـ قتادة بحديث مـؽرضعػ حدَّ » :قال الساجل فقف

 «.شلء ملسو هيلع هللا ىلصوٓ يصح يف الرباغقث طـ الـبل » قال العؼقؾل:

 ، وأقره.«الؿـار الؿـقػ»وكؼؾف طـف ابـ الؼقؿ يف 

 وسبؼف إلك ذلؽ ابـ الجقزي يف إطَللف لؾحديث.

 ولؼد خالػ همٓء الـؼاد الثَلثة بعض الؿتلخريـ مؿـ لقس لفؿ قدم

 .(2)اوغقرهؿ، بق غدة، وأطؾل الؼاري، مـفؿ: راسخة يف هذا العؾؿ الشريػ

[1551]   

 «.سعقد طؼقصا قأب»، و«أصبغ بـ كباتة»

روى ابـ أبل حاتؿ، والعؼقؾل، وابـ طدي طـ ابـ َمِعقـ أكف سئؾ طـفؿا؟ 

 .(1)«همٓء حؿالة الحطب»فؼال: 
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[1551]   

ٓ يذهب اهلل » (:2/111« )الضعػاء»الحديث الذي أخرجف ابـ ِحبَّان يف 

 «.بؽـقـة طبد...

 وقد تحرفت هذه الؾػظة تحريػات طجقبة، وطديدة: 

 «.إخبار» .بؽريؿة -2

 «.الضعػاء» .بؽتقبة -1

 «.الؾسان» .كتقؿتف -1

 «.الضعػاء»كؼًَل طـ  «الؿقزان»طؾك الصقاب، كؿا يف  .كـقـتف -9

صؾ وكرجح أن إ ، ثؿ قال:«الضعػاء»الؿعؾؼ طؾك فقفا وقد تخبط 

 «.)كريؿة(، كؿا وردت يف بعض إحاديث الؿشاهبة

وهق بعقد طـ التحؼقؼ العؾؿل يف غاية البعد: ٕن مثؾ هذا  كذا قال!

أما يف أحاديث الؿتفؿقـ  ،الرتجقح إكؿا يركـ إلقف العؾؿاء يف أحاديث الثؼات

 .(2)فذلؽ مؿا ٓ يـػع: ٕكف يصحح معـك الحديث، وهق مردود مـ أصؾف!

الؿعجؿ »الؽـقـة امرأة الرجؾ، والجؿع )كـائـ(، كؿا يف  «:تـبقف»

فف هذا الؿتفؿ، أو تحرف طؾقف، فنن لػظف كؿا أن الحديث حرَّ ، «القسقط
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َل يذهب الل بحبقبتل طبد فقصبر، ويحتسب »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالؿحػقظ: أن رسقل اهلل 

قرة ، ولؾحديث شقاهد كث«صحقحف»أخرجف ابـ ِحبَّان يف  .«إَل أدخؾف الل الجـة

 .(2)طـ جؿع مـ الصحابة

[1552]   

 .«يف الصَلة ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: ـكان يجفر ب: »حديث

تػرد بف إسؿاطقؾ. وأبق خالد أحسبف »: أخرجف البزار، وقال .مـؽر

 «.القالبل

لقس هق القالبل، بؾ هق آخر مجفقل، وٓ دخؾ إلسؿاطقؾ،  قال األَْلَباكِل:

 فنكف صدوق، كؿا قال الذهبل، والعسؼَلين.

 طؾك هذا التػريؼ أكف لقس القالبل:  ؿـ جرىمو

 «.حديثف غقر محػقظ يحؽقف طـ مجفقل» :فؼال ،التِّْرمِذي

 وضعػف أبق داود.

 ،فؼال: ٓ أدري مـ هق ،ٕبـ أبل حاتؿ« الجرح»وسئؾ أبق ُزْرَطة، كؿا يف 

 «.ٓ أطرفف

 ،زارخَلًفا لؿا تؼدم طـ الب ،إشارة إلك أكف غقر أبل خالد القالبل األَْلَباكِل:
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 ،ن القالبل معروف برواية جؿع مـ الثؼات، واسؿف )هرمز(، ويؼال )هرم(نف

إسؿاء »وتبعف أبق أحؿد الحاكؿ يف ، سبؼفؿ إلك هذا التػريؼ اإلمام البخاري

 «.الؽاشػ»والذهبل يف ، «الؿؼتـك»والذهبل يف ، «والؽـك

 ،«هتذيب الؿزي» ،تبًعا ٕصؾف« التفذيب»ولؼد وهؿ الحافظ يف كـك 

 .(2)ثـقـ، وجعَلهؿا واحًدافخؾطا آ

[1553]   

 تؽؾؿقا يف حػظف. .$الحافظ البزار 

 «.يخطئ يف اإلسـاد والؿتـ» قال الدارقطـل، والحاكؿ رحؿفؿ الل:

 .(1)والؿعصقم مـ طصؿف اهلل

[1554]   

ا، ولقس فقفا  واطؾؿ أن إحاديث يف الجفر بالبسؿؾة يف الصَلة كثقرة جدًّ

ا الحافظ الزيؾعل يف كؾفا ما يصؾح لؾحجة، وقد است قطب الؽَلم طؾقفا جدًّ

َراُقْطـِل أكف قال: «الدراية»، ثؿ الحافظ العسؼَلين يف «كصب الراية» ، وكؼًَل طـ الدَّ

 «.ٓ يصح يف الجفر شلء مرفقع»
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وٓ يصح يف الجفر بالبسؿؾة حديث » وفقؿا كؼؾف الزيؾعل طـ العؼقؾل قال:

 .(2)«مسـد

[1555]   

ا طؾك أن الجفر كان كصًّ  نالجفر لق صح لؽاوقد روى بعضفؿ حديًثا يف 

 ،ؽل طؾقف بعض الحـػقةيف أول اإلسَلم، ثؿ ترك، وقد حسـف بعض إئؿة، واتَّ 

 .لألماكة العؾؿقة، وتربئة لؾذمة أداءً  :فقجب الـظر يف إسـاده

 «.بؿؽة، وكان أهؾ مؽة.. ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: ـكان يجفر ب»وهق: 

 «.الدراية»طؾف الحافظ يف أو «.ؾالؿراسق»أخرجف أبق داود يف «. مـؽر»

مجؿقع »كقػ قال يف  $العجب مـ شقخ اإلسَلم ابـ تقؿقة و

وقد روى الطرباين بنسـاد حسـ طـ ابـ طباس: أن (: »11/172« )الػتاوى

كان يجفر هبا إذ كان بؿؽة، وأكف لؿا هاجر إلك الؿديـة ترك الجفر هبا  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 «.حتك مات!

ؾك يؼقـ أكف كتب هذا مـ حافظتف دون أن يتسـك لف وأكا ط قال األَْلَباكِل:

 الرجقع إلك إسـاده.

أو دون أي بحث « كصب الراية»ولؼد اسرتوح هذا التحسقـ الؿعؾؼ طؾك 
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 .(2)تحؼقؼ، وما ذاك إٓ لتعصبف لؿذهبف الحـػل!!

[1556]   

جؿجؿة جربائقؾ طؾك قدر  خؾؼ اهلل » :يف الحديث الؿقضقع

 «.الغقصة

« الجامع الؽبقر»، و«مقزان الذهبل» صححت لػظ )جؿجؿة( مـ

ولؿ يفتد الدكتقر صَلح الديـ الؿـجد يف  ،لؾسققصل، وكان إصؾ )جؿحف(

 :فجعؾف )أجـحة(، وهذا خطل ،( إلك الصقاب1/226) «التاريخ»تعؾقؼف طؾك 

ا، وٕكف مخالػ ٕصقل التصحقح ثاكقً  .ًٓ لؿخالػتف لؾؿصدريـ الؿذكقريـ أوَّ 

 .(1)«أولف»لػ يف فنكف زاد مـ طـده إ

[1557]   

ثؿ تـاقض  ،(2/191« )الضعػاء»ذكره ابـ ِحبَّان يف  «.حسقـ بـ ططاء»

 .(1)(6/109« )الثؼات»فلورده يف 

[1558]   

 «.[يف الـار]ٓ يزال ققم يتخؾػقن طـ الصػ إول حتك يخؾػفؿ اهلل »
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قال: أخربكا طؽرمة بـ طؿار  :«الؿصـػ»أخرجف طبد الرزاق يف «. مـؽر»

 أبل كثقر.. بف.طـ يحقك بـ 

رجالف ثؼات رجال الشقخقـ غقر طؽرمة بـ طؿار،  ،وهق إسـاد ضعقػ

ٓ يف روايتف طـ يحقك بـ أبل كثقر خاصة، وطؾك إفؿـ رجال مسؾؿ، وهق ثؼة 

 كالذهبل، والعسؼَلين، وغقرهؿا. :هذا جرى الحػاظ الؿتلخرون

ومؿا يميد ضعػف يف هذا الحديث أكف قد صح مـ حديث أبل سعقد 

 «.يف الـار»دون ققلف:  ،خدري.. مرفقًطا كحقهال

 ، وغقرهؿ.«صحاحفؿ»يف  خزيؿة وابـ ،أخرجف مسؾؿ، وأبق طقاكة

وإسـاد صحقح طؾك شرط  «.يقم الؼقامة حتك يمخرهؿ اهلل » :وهق

 مسؾؿ.

 الشاهد هبذاوكـت قديًؿا يف بعض تعؾقؼايت وتخريجايت قد صححت الحديث 

أن شفادتف قاصرة، وأن الزيادة طؾقف مـ  حقـئذ أتـبفمـ حديث أبل سعقد، ولؿ 

إلك بقان هذه  -تربئة لؾذمة، وأداء لألماكة العؾؿقة-طؽرمة مـؽرة، ولذلؽ بادرت هـا 

 .(2)الحؼقؼة الجؾقة، فؿـ بؾغف هذا فؾقعؾؼ طؾقف بالضرب طؾك الزيادة

[1559]   

« اإلرواء»ويف رش الؼرب أحاديث كثقرة، ولؽـفا معؾقلة، كؿا بقـت يف 
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لؼرب  ملسو هيلع هللا ىلصحديًثا بنسـاد ققي يف رشف « أوسط الطرباين»ثؿ وجدت يف  ،(1/105)

 .(2)(1095« )الصحقحة»فخرجتف يف  ،ابـف إبراهقؿ

[1561]   

الـظر إلك السـد فؼط دون الؿتـ، وهذه هل كظرة مـ لؿ يتؿؽـ يف هذا 

ا مع كثرة البَليا التل فقف فؾقس يف العؾؿ، وإذا لؿ يؽـ هذا الحديث مقضقطً 

مع ضعػ إسـاده، وهذا خَلف ما طؾقف طؾؿاء الحديث  ،مقضقع الدكقا حديث

 ًٓ ا، وفقؿا ، وتػريًعا، وكؿ مـ حديث حؽؿ طؾقف أمقر الؿممـقـ يف زماكف حؼًّ أصق

اب، أو  ،العسؼَلين طؾك الحديث بالقضع الحافظُ  بعدُ  مع سَلمة إسـاده مـ كذَّ

 وتبعف طؾك ذلؽ السققصل مع تساهؾف.! وضاع معروف بالقضع

، «الؿقضقطات»أكثر إحاديث الؿقضقطة يف كتاب ابـ الجقزي  وما

اب، أو وضاع، وكحق ذلؽ كثقر مـ  والتل لؿ يخالػ فقفا، وهل سالؿة مـ كذَّ

ا ٓ إحاديث التل يحؽؿ طؾقفا العؼقؾل، وابـ طدي، والذهبل ببطَلهنا متـً 

 .(1)ويف هذه السؾسؾة كؿاذج كثقرة !إسـاًدا

[1561]   

ٓ أصؾ لف بؾػظ  .«طـ زيارة الؼبقر، ولؿ يعزم طؾقـا -يعـل الـساء-هنقـا »
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رواه : »وقال (1/910« )الؿغـل»وقد أورده ابـ قدامة الؿؼدسل يف  .)الزيارة(

 «.مسؾؿ!

الشرح »وهذا خطل محض، وأفحش مـف ققل أبل الػرج الؿؼدسل يف 

 «.متػؼ طؾقف!(: »1/916« )الؽبقر

 «قرهؿا مـ أصحاب الســفنن الحديث لقس لف أصؾ طـدهؿا، وٓ طـد غ

اتباع »... وإكؿا طـدهؿ بؾػظ:  «.زيارة الؼبقر»وغقرهؿ بالؾػظ الؿذكقر: 

: مـفا ،طـ سبعة مـ دواويـ السـة« أحؽام الجـائز»وهق مخرج يف  «.الجـائز...

 .(2)«الصحقحان»

[1562]   

العزو الخاصئ، وهل مـ « فؼف السـة»ومـ جفآت البقصل الؽثقرة يف 

التل كـا قد كشػـا طـ كثقر مـفا يف كؼدي إياه يف كتاب مطبقع  إخطاء الؽثقرة

دفاع طـ الحديث الـبقي والسقرة يف الرد طؾك جفآت الدكتقر »بعـقان: 

 «.فؼف السقرةكتابف البقصل يف 

 .(1)ولؽـف يلبك، ويستؽرب، وٓ يرجع إلك الصقاب!!!
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[1563]   

طـ مقسك بـ « إوسط»، والطرباين يف «مسـده»ف البزار يف جحديث أخر

رجؾ مـ -شداد  قثـا أب، إسؿاطقؾ: ثـا طبد العزيز بـ زياد أبق حؿزة الحبطل

 ..ما بعدأ»: ملسو هيلع هللا ىلصجاءكا كتاب رسقل اهلل »قال:  -أهؾ )دَما( قرية مـ قرى ُطؿان

فلقروا بشفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل، وأين رسقل اهلل، وأدوا الزكاة، وخطقا الؿساجد 

ل شداد: مـ كان طؾك )ُطؿان( يقمئذ يؾل أمرهؿ؟ قا «.كذا وكذا، وإٓ غزوتؽؿ

 .قال: إسقار مـ أساورة كسرى يؼال لف: )سقحان(

 ،ٓ يروى طـ أبل شداد إٓ هبذا اإلسـاد» :-والزيادات لف-وقال الطبراين 

 «.تػرد بف مقسك بـ إسؿاطقؾ

 هق ثؼة مـ رجال الشقخقـ. قال األَْلَباكِل:

ِعقػةا»والحديث ضعػف إَْلَباكِل يف   «.لضَّ

 .(2)«إسـاده حسـ» (:2/481« )مختصر الزوائد»وقال الحافظ يف 

[1564]   

 «.ٓ يتؿ شفران ستقـ يقًما: »حديث

 وآفتف: إسحاق بـ إدريس. «.الؽبقر»أخرجف الطرباين يف «. مقضقع»
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 قال الـََّسائِل: و كان إسحاق يضع الحديث. قال يحقك بـ َمِعقـ:

 .(2)إسحاق بـ إدريس: مرتوك الحديث

[1565]   

لؿ يؾتزم الصحة يف كتابف، وهق « دٓئؾ الـبقة»أبق كعقؿ الحافظ يف كتابف 

 .(1)معروف بؽثرة روايتف لؾؿـؽرات والقاهقات!

[1566]   

 .أم الحسـ البصري اسؿفا )َخقرة(، وهل مقٓة أم سؾؿة ڤ

جؿع مـ الثؼات  ، وروى طـفا«الســ إربعة»خرج لفا مسؾؿ، وأصحاب 

ذكرها ابـ ِحبَّان يف و ابـاها الحسـ، وسعقد. مـفؿ ،غقر حػصة بـت سقريـ

 .(1)«مؼبقلة»، واقتصر الحافظ طؾك ققلف: «الثؼات»

[1567]   

يجؾسـل  :قال .[79]اإلسراء:  ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿»

 «.معف طؾك السرير

 «.مسـد الػردوس»أخرجف الديؾؿل يف  .«باصؾ»
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فؾؿ أجد لف ترجؿة، وهق حديث  ،: يقسػ بـ الػضؾ الصقدكاينوآفتف

أن الؿؼام الؿحؿقد هل : «البخاري»بعضفا يف  ،الػ لجؿع مـ الصحابةمخ

 الؽربى يقم الؼقامة. ملسو هيلع هللا ىلصشػاطتف 

أضػ إلك ذلؽ أكف يستغؾف أطداء السـة، وأفراخ الجفؿقة لقطعـقا يف أهؾ 

لفقة الثابتة يف الؽتاب والسـة، مع التـزيف التام، السـة الذيـ يثبتقن الصػات اإل

 ،تشبقف الذي طرفقا بؿحاربتف، كؿا يحاربقن التعطقؾويرمقهؿ بالتجسقؿ، وال

 .(2)وكحقهؿا، والسؼاف، وكالغؿاري كؿثؾ: الؽقثري، وأذكابف.

[1568]   

ًّٓ  ،وأمقاًتا أحقاءً والسـة ؽذب طؾك أهؾ العؾؿ ي «السؼاف»  ٓ يرقب فقفؿ إ

وٓ ذمة، وٓسقَّؿا شقخ اإلسَلم ابـ تقؿقة، فنكف لػساد طؼقدتف وجفؾف، وقؾف ففؿف 

يتقرع طـ التصريح ورمقف بلكف مجسؿ، وبغقر ذلؽ مـ إباصقؾ. وها هل  ٓ

طؾك -رسالتف التل كشرها يف الرد طؾك إخ الػاضؾ سػر الحقالل صافحة 

بالؿقـ، والتضؾقؾ، وآفرتاء طؾك السؾػققـ الذيـ يـبزهؿ  -صغرها وحؼارهتا

اإلسَلم  خاصة، وطؾك شقخ بصقرة بؾؼب )الؿتؿسؾػقـ(! وطؾك إخ الػاضؾ

 .(1)بصقرة أخص
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[1569]   

كسب إلك شقخ اإلسَلم ابـ تقؿقة طدة أققال هق مـفا براء براءة  «.السؼاف»

الذئب مـ دم ابـ يعؼقب طؾقفؿا الصَلة والسَلم، بؾ هق يؼقل بخَلففا، وقد 

 ومـفا: ،كسب إلقف طدة فريات

هق جؾقسف بجـب اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصويؼقل: إن الؿؼام الؿحؿقد الذي وطد بف كبقـا »

ؾك العرش يف الؿساحة الؿتبؼقة، والؿؼدرة طـد هذه الطائػة بلربع أصابع، وغقر ط

 «.ذلؽ مـ الرتهات

بدائع »كتاب و ( يف الرد طؾك فريتف.2/160« )مـفاج السـة» :اكظر

 .(2)(90-9/19لتؾؿقذه ابـ الؼقؿ )« الػقائد

[1571]   

-ء ا أن اهلل تعالك أطظؿ مـ العرش، ومـ كؾ شلكان حؼًّ  ذاإ :«كؾؿة حؼ»

 طؾك معف امحؿدً  ُيجؾس اهلل أن اطتؼاد فقؽقن -تؼدم فقؿا كؿا بقـف شقخ اإلسَلم

 .بداهة باصًَل  العرش

ن العرش خؾؼ ٕ :وأما إجَلسف طؾك العرش دون الؿعقة ففق مؿؽـ جائز

فسقاء أجؾسف طؾقف أو طؾك مـرب مـ كقر، كؿا جاء يف الؿتحابقـ يف  ،مـ خؾؼ اهلل

لؽـ ٓ كرى الؼقل  ،ٓ فرق بقـ إمريـ ،دلقـاهلل، ويف الؿؼسطقـ العا
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باإلجَلس طؾك العرش لعدم ثبقت الحديث بف، وإن حؽاه ابـ الؼقؿ طـ جؿع، 

 .(2)كؿا تؼدمت اإلشارة إلك ذلؽ، واهلل أطؾؿ

[1571]   

 مختؾػ فقف. «.الحؽؿ بـ ططقة»

وضعػف الـََّساِئل،  قال البخاري: كان أبق القلقد يضعػف.، ووثؼف ابـ َمِعقـ

وقال أحؿد: كان طـدي صالح الحديث حتك وجدت لف حديًثا  بـ أبل داود.وا

 .(1)أخطل فقف

[1572]   

إذا تزوج أحدكؿ فؽان لقؾة البـاء فؾقصؾ ركعتقـ، ولقلمرها : »حديث

 .الحديث« فتصؾ خؾػف..

ا لفؿ، طـ بعض الصحابة، فَل كرى ماكًعا مـ العؿؾ بف اتباطً  فثبت العؿؾ ب

يعؿؾ بف يف فضائؾ »ديث يؿؽـ أن يؼال فقف: واقتداء هبؿ، ومثؾ هذا الح

ِعقػة إخرى التل فقفا تشريع أطؿال، وطبادات  ،«إطؿال ٓ يف إحاديث الضَّ

 .(1)ڤلؿ تثبت طـ السؾػ 
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 .!ملسو هيلع هللا ىلصما أشد اتباطؽ لسـة كبقؽ  ،: رحؿؽ اهلل يا ألباين، وغػر ذكبؽقؾت

[1573]   

قف، وسبب إن مـ صبقعة الحديث الحسـ يف الغالب أن يختؾػ الحػاظ ف

ذلؽ اختَلففؿ يف تؼدير الضعػ الذي فقف، بؾ إكف قد يختؾػ فقف رأي الشخص 

فؿرة يحسـف، ومرة يضعػف حسبؿا يرتجح طـده مـ ققة الضعػ الذي  ،القاحد

فقف، أو ضعػف، وهذه حؼقؼة يعرففا، ويشعر هبا كؾ مـ مارس هذا العؾؿ الشريػ 

 ا صقيًَل.رً ده

فقؿا  -أكف تػرد بالتـبقف طؾقفا  ،فضؾفؾؿ الحافظ الذهبل وـ طِ وإن مِ 

( طـ الحديث الحسـ: 19-18)ص« الؿققظة»فؼال يف رسالتف  .-طؾؿت

ثؿ ٓ تطؿع بلن لؾحسـ قاطدة تـدرج كؾ إحاديث الحسان فقفا، فنكا طؾك »

هؾ هق حسـ، أو  :فؽؿ مـ حديث تردد فقف الحػاظ ،إياس مـ ذلؽ

 ،اجتفاده يف الحديث القاحد ضعقػ، أو صحقح؟ بؾ الحافظ القاحد يتغقر

 -وهذا حؼ-ا يصػف بالحسـ، ولربؿا استضعػف يقمً و ،ا يصػف بالصحةفققمً 

 ،فنن الحديث الحسـ يستضعػف الحػاظ طؾك أن يرققف إلك رتبة الصحقح

لق اكػؽ و ،ما ضعػإذ الحسـ ٓ يـػؽ طـ  ،طتبار فقف ضعػ مافبفذا آ

 .(2)«طـ ذلؽ لصح باتػاق
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[1574]   

 وثؼف ابـ ِحبَّان.و ضعػف الجؿفقر. «.بـ كفقؾ يحقك بـ سؾؿة»

 .(2)«الضعػاء»وابـ ِحبَّان قد تـاقض فقف فلورده يف 

[1575]   

 [،وُخؾؼف ُخؾؼل]يخرج رجؾ مـ أهؾ بقتل يقاصئ اسؿف اسؿل، : »ديثح

، كؿا مؾئت ضؾًؿا وجقًرافقؿؾمها قسطً  ًٓ  «.ا، وطد

 «.وخؾؼف خؾؼل» :بزيادة«. مـؽر»

مـ صريؼ طثؿان بـ  «.البحر الزخار»الؿسؿك  «مسـده»أخرجف البزار يف 

 شربمة طـ طاصؿ بـ أبل الـجقد طـ زر طـ طبد اهلل مرفقًطا.

ورواه طـ طاصؿ جؿاطة: مـفؿ فطر، وزائدة، وحؿاد بـ سؾؿة، وغقرهؿ، 

لتػرد ابـ  :وهل مـؽرة «.وخؾؼف خؾؼل» :ا لؿ يذكروا فقف جؿؾةولؽـفؿ جؿقعً 

 شربمة هذا هبا دون الثؼات.

 .(1)ا بالعدالةثؿان بـ شربمة لقس معروفً وط

[1576]   

وهق  «.الثؼات»شذ ابـ ِحبَّان فذكره يف  «.الحسـ قطبد اهلل بـ هشام أب»
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 .(2)ٓبـ أبل حاتؿ« العؾؾ»مرتوك الحديث، كؿا يف 

[1577]   

ضعقػ مقارد »، و«صحقح مقارد الظؿآن»وأكا يف صدد صبع كتابل »

« الؿقراد»ْقَثِؿل مملػ إصؾ ، وقد استدركت يف كؾ مـفؿا طؾك الفَ «الظؿآن

فتـبفت لذلؽ،  ،أو آخر فػاتتف لسبٍب  ،كثقًرا مـ إحاديث التل هل طؾك شرصف

 .(1)«والؽتاب تحت الطبع..

[1578]   

بصقغة  ، وجاء الحديث«ؼ حقاء مـ ضؾع آدمؾْ لؿ يثبت حديث يف َخ »

، أخرجف البخاري .«إن الؿرأة كالضؾع...»بؾػظ:  ،التشبقف يف رواية أبل هريرة

 .(1)ومسؾؿ، وأحؿد، وغقرهؿ

[1579]   

 «.مجفقل» ققل الحافظ:

السابعة: مـ روى طـف أكثر مـ » قال يف مؼدمتف يف صدد التعريػ بالؿراتب:

 .(9)«لؿ يقثؼ، وإلقف اإلشارة بؾػظ: مستقر، أو مجفقل الحالوواحد 
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[1581]   

ا ٓبـ ماجف جاء يف حقث كسب أثرً  ،يف وهؿ $وقع الحافظ ابـ حجر 

مقسك بـ معؼؾ، وشقخف أبل القؿان، وبالتالل جعؾفؿا مـ ترجؿة أحؿد بـ 

رجال ابـ ماجف، والقاقع أن إثر مـ زيادات أبل الحسـ بـ سؾؿة الؼطان طؾك 

أطـل -، وأحؿد بـ مقسك إكؿا هق شقخف «الســ»، وهق راوي «ســ ابـ ماجف»

 هتذيب» لؿ يرتجؿ لفؿا الؿزي يف وأبق القؿان مـ رجالف، ولذلؽ -أبا سؾؿة

 .(2)فاقتضك التـبقف «.الؽاشػ» ، وٓ الذهبل يف«الؽؿال

[1581]   

يف « العظؿة»وهؿ إخ الػاضؾ رضاء اهلل الؿباركػقري يف تعؾقؼف طؾك 

مصري مؼبقل  ،مرسؾ ضعقػ، ويف إسـاده مروان بـ سالؿ، وهق الؿؼػع»: ققلف

 «.التؼريب». «مـ الرابعة

ك الغػاري، ولقس لف رواية وهق وهؿ: ٕن الؿؼػع متؼدم طؾ قال األَْلَباكِل:

وهق مرتوك متفؿ  «.مروان بـ سالؿ الغػاري» طـ خالد بـ معدان، وإكؿا هق

 .(1)قد تؼدمت لف أحاديث مقضقطة ،بالقضع

JI IK 
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 فوائد المجلد الرابع عرش

[1582]   

أحاديثف (: »1/929« )الؽامؾ»قال ابـ طدي يف  «.حبقب بـ أبل حبقب»

يروي طـ الثؼات الؿقضقطات كان (: »2/165قال ابـ ِحبَّان )و «.مقضقطة

 «.يدخؾ طؾقفؿ ما لقس مـ أحاديثفؿ

كَلم ابـ طدي الؿتؼدم بؽَلم « هتذيب التفذيب»اختؾط يف  قال األَْلَباكِل:

فالتصؼ كَلمف « ابـ طدي»ققلف: « التفذيب»ابـ ِحبَّان هذا، فؼد سؼط مـ صابع 

 بؽَلم ابـ ِحبَّان! فاقتضك التـبقف.

 .(2)؟ي هؾ اكتبف مـ حؼؼف أخقًرا: فَل أدرقؾت

[1583]   

كؿا هل طادتف يف أحاديث  -الشقخ طبد اهلل الغؿاري-ومـ تخريجاتف 

الػضائؾ، وكحقها مؿا لف فقفا هقى، فنكف اقتصر طؾك تضعقػ إسـاده يف أول 

 «.الحجج البقـات يف إثبات الؽرامات»كتابف 
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ة أخرى يف ولف مـ مثؾ هذا التعامل الشلء الؽثقر، وقد ذكرت لف أمثؾ

 غاية أمال يف بقان ضعػ حديث طرض إطؿال والرد طؾك الغؿاري» رسالتل

 .(2)وهق تحت الطبع «.يف تصحقحف إياه بصحقح الؿؼال

[1584]   

فق ضعقػ، كؿا جزم فمع كقكف مـ رجال مسؾؿ،  «.طؿر بـ حؿزة»

 لف روى امسؾؿً  أن ذكر لؽـف، «الؽاشػ»، والذهبل يف «التؼريب»الحافظ يف 

، «واحتج بف مسؾؿ»فؼال: « الؿقزان»يف أما و «.الؿغـل» كتابف وكذا يف ،متابعة

 «.التفذيب»وهق ضاهر كَلم الحافظ الؿزي يف 

يبدو لل أن مسؾًؿا احتج بف، فؼد أخرج لف » :-قال األَْلَباكِل-وبقان الحؼقؼة 

حديث أبل سعقد الخدري يف تحريؿ إفشاء سر الؿرأة، ولؿ يسؼ يف « الـؽاح»يف 

آداب »لؽـف لقس أهًَل لَلحتجاج بف، كؿا بقـتف يف مؼدمة كتابل  ،ب غقرهالبا

 .(1)«ا طؾك بعض الجفؾة يف هذا العؾؿردًّ « الزفاف

[1585]   

 ،يؾبس طؾك الؽتػ، أو يحقط بالبدن ،ضرب مـ إوشحة«: الطقؾسان»

 ،)الشال(ـخال طـ التػصقؾ والخقاصة، أو هق ما يعرف يف العامقة الؿصرية ب
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 .(2)«الؿعجؿ القسقط»)تالسان(، أو )تالشان(.  فارسل معرب:

[1586]   

: بؼقلف الحديث تضعقػإلك « زاد الؿعاد»وقد أشار ابـ الؼقؿ يف أول 

أكف لبسف، وٓ أحد مـ أصحابف، بؾ قد ثبت يف  ملسو هيلع هللا ىلصوأما الطقؾسان فؾؿ يـؼؾ طـف »

أكف ذكر الدجال  ملسو هيلع هللا ىلصمـ حديث الـقاس بـ سؿعان طـ الـبل « صحقح مسؾؿ»

 .«عف سبعقن ألًػا مـ يفقد أصبفان طؾقفؿ الطقالسةيخرج م»فؼال: 

ما أشبففؿ بقفقد خقرب، ومـ » كس جؿاطة طؾقفؿ الطقالسة فؼال:أورأى 

 «.هفـا كره لبسفا جؿاطة مـ السؾػ

 (.9108) برقؿ «صحقحف» يف البخاري أخرجف أكس وأثر

 ،لؿ يؾبس الطقؾسان :أي« وٓ أحد مـ أصحابف» :$لؽـ ققل ابـ الؼقؿ 

فؾؿ يعؾؼا  (الؿمسسة -2/291« )الزاد»وقد مر طؾك الؿعؾؼان طؾك ، كظر فػقف

 ذلؽ ومـ ا،وآثارً  احديثً  الؽتاب مادة مـ أكثر يخرجا لؿ أهنؿا كؿا طؾقف بشلء.

أن « التعؾقؼات الجقاد طؾك زاد الؿعاد»، وقد كـت ذكرتف يف هذا أثر أكس

وى مـ صريؼقـ: أن تعؼبف بلن ابـ سعد ر« الؿقاهب الؾدكقة»الؼسطَلين يف 

 «.كان يؾبس الطقالسةڤ الحسـ بـ طؾل 
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« مصـػ ابـ أبل شقبة»جؿاطة مـ السؾػ، كؿا يف مثؾف طـ ثؿ رأيت 

 مـفؿ:  ،«كتاب الؾباس»

 إبراهقؿ بـ يزيد الـخعل.

 وإسقد بـ هَلل.

 وطبد اهلل بـ يزيد.

 وسعقد بـ الؿسقب.

 .ڤوطبد اهلل بـ مغػؾ 

ٓسقَّؿا وفقفؿ -ٓء إفاضؾ لؾطقؾسان فالؼقل بالؽراهة مع لبس هم

 ا.بعقد جدًّ  -الصحابل الجؾقؾ طبد اهلل بـ مغػؾ

 .(2)الؼقل بالؽراهة ردُّ يُ  $خػقت طؾك ابـ الؼقؿ  التل فذه أثارفب

[1587]   

فـاولف  ،بؼدر لبعض أهؾف فقفا لحؿ ُيطبخ رَّ فؿَ  ملسو هيلع هللا ىلصكـت مع رسقل اهلل »

 «.، ولؿ يتقضلبعضفؿ مـفا كتًػا فلكؾفا ]وهق قائؿ[، ثؿ صؾك

 «.الؽبقر»أخرجف ابـ ِحبَّان، والطرباين يف  .)وهق قائؿ( :مـؽر بذكر

 ضعػف الجؿفقر. ،ضعػ شرحبقؾ بـ سعد إكصاري :وآفتف
                                           

 (.6509( حديث: )29/19( )2)
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 «.وضعػف الدارقطـل، وغقره ،اهتؿف ابـ أبل ذئب» وقال الذهبل:

ومخالػتف لؾثؼات الذيـ رووه طـ أبل رافع، ولؿ يذكر أحد مـفؿ ققلف: 

 «.ا، وهق قائؿفلكؾف»

 ، وأحؿد، وغقرهؿ.«الؽربى»مسؾؿ، والـََّساِئل يف 

أن ابـ ِحبَّان هق مؿـ روى  :كتباه، ولػت الـظر إلقفوإن مؿا يسرتطل آ

لؽـ الغريب أكف رواه بـػس  «.وهق قائؿ» :الحديث بالؾػظ الؿحػقظ دون ذكر

 .!السـد

ا أن يؽقن كؾ فرد مـ همٓء الرواة تأكـل إو ؾؼك الحديث ستبعد جدًّ

فلخشك أن يؽقن  ،أحدهؿ طـ أخر إلك شرحبقؾ بـ سعد بالؾػظقـ الؿختؾػقـ

 أحدهؿ دخؾ طؾقف حديث يف حديث، كؿا يؼع ذلؽ لبعض الرواة أحقاًكا.

التخريج  بقـالخؾط  وإن مـ غرائب التخريجات، وضحالة التحؼقؼات:

 ،ـ اإلكؽارم الخالل الحؽؿ بقـ حديث الرتجؿة الؿـؽر، والحديث الؿحػقظو

، فنهنؿا خؾطا يف «مقارد الظؿآن»ذلؽ ما فعؾف الؿعؾؼان طؾك صبعتفؿا الجديدة لـ

التخريج بقـفؿا، وأوهؿا الؼراء بلهنؿا صحقحان بالشقاهد دون أن يسققا ألػاظ 

 ؟!أكثرها

 وقد سبؼفؿ إلك مثؾف الشقخ شعقب ومـ تحت يده مـ الؿعاوكقـ لف..

ح، فنكف يتبقـ لؽ بقضقح سؼقط وإذا طؾؿت أن الحديث مـؽر ٓ يص
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 «.ذكر اإلباحة لؾؿرء أن يلكؾ الطعام وهق قائؿ»ترجؿة ابـ ِحبَّان بؼقلف: 

ا غقر هذا الحديث واطؾؿ أكف ٓ يقجد حديث يف إكؾ قائؿً  قال األَْلَباكِل:

، «أخبث مـ الشرب قائًؿاوهق أشر »أكف قال:  ڤالؿـؽر، بؾ صح طـ أكس 

 «.صحقح مسؾؿ»ؿا يف ، كملسو هيلع هللا ىلصوقد هنك طـف الـبل 

ا كؾ ققامً ا طؾك إرض، أو طؾك الؽراسل، وأما إ: إكؾ جؾقًس والسـة

فسـة الؽػار، وقد هنقـا طـ التشبف هبؿ، وأمركا بؿخالػتفؿ حتك فقؿا لقس مـ 

 .(2)صـعفؿ واختقارهؿ

[1588]   

فلورده يف  تـاقض فقف ابـ ِحبَّان. «.محؿد بـ صالح الؿدين، وهق إزرق»

وذكر  ،(1/160« )الضعػاء»ثؿ ذكره يف  ( برواية جؿع طـف.7/175« )الثؼات»

 .(1)«الؿقزان»الذهبل تـاقض ابـ ِحبَّان يف 

[1589]   

 .(1)يف الؿعـك :أي :تعـل يف طؾؿ الؿصطؾح: «رواه بـحقه»

                                           

 (.6529( حديث: )29/18( )2)

 (.6528( حديث: )29/97( )1)

 (.6529( حديث: )29/50( )1)
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[1591]   

أطقذ باهلل مـ الشقطان الرجقؿ »ستعاذة قبؾ الؼراءة بـأن آ وجؿؾة الؼقل:

لؿ  ،قبؾ الؼراءة، ويف غقرها« السؿقع العؾقؿ» :ة، وزياد«مـ هؿزه، وكػخف، وكػثف

 يصح فقف حديث البتة!.

ؼ عؾِّ ػ إحاديث الصحقحة، والؿُ ضعِّ يعـل: مُ -فضرب  قال األلباين:

هبذا التصريح كؾ تؾؽ  -( 2/251ٓبـ الؼقؿ ) « إغاثة الؾفػان»طؾك 

كلحؿد وإسحاق وغقرهؿ مؿـ  :إحاديث، وأققال مـ طؿؾ هبا مـ إئؿة

ػ ، وهؽذا فؾقؽـ التخريب مـ )مضعِّ «اإلغاثة»كرهؿ ابـ الؼقؿ يف ذ

 .(2) إحاديث الصحقحة(!!

[1591]   

 «.، أو مسافر، أو طروسمصؾٍّ  :ٓ سؿر إٓ لثَلثة»

وأخرجف أبق يعؾك  «.الػقائد»أخرجف سؿقيف يف  .بذكر )طروس(«. مـؽر»

 فذكره مقققًفا طؾقفا. ،«مسـده»يف 

، «طروس» :طـ ابـ مسعقد دون ذكر والحديث جاء مرفقًطا مـ صرق

 .(1)(1915« )الصحقحة»وهق مخرج يف 

                                           

 (.6529( حديث: )29/52( )2)

 (.6519( حديث: )29/58( )1)
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[1592]   

كؿا قال  ففق حسـ لشقاهده. «.التائب مـ الذكب كؿـ ٓ ذكب لف: »جؿؾة

 .(2)الحافظ ابـ حجر، وغقره

[1593]   

 ذهب ققم إلك أكف ٓ يجقز الجؿع بقـ ابـتل العؿ.

 «.فؼفاء إمصار..والصحقح أكف ٓ بلس بذلؽ... وطؾقف » قال ابـ طبد البر:

ِعقػة»ا إلك الحديث الؿـؽر يف : كظرً قؾت  .(1)(6518)ح « الضَّ

[1594]   

طدة روايات ٓ يصح شلء مـ  ڤوذكر يف إسَلم طؿر بـ الخطاب 

ما  :مع وضقح التعارض بقـفؿا، ومـ أحسـفا إسـاًدا مع آختصار ،أساكقدها

قال (: »1/699« )أسد الغابة»(، ومـ صريؼف ابـ إثقر يف 2/27أخرجف أحؿد )

فقجدتف قد سبؼـل إلك  ،: خرجت أتعرض رسقل اهلل قبؾ أن أسؾؿڤطؿر 

 .(1)«فاستػتح سقرة )الحاقة(... ،فؼؿت خؾػف ،الؿسجد

                                           

 (.6516( حديث: )29/61( )2)

 (.6518( حديث: )29/68( )1)

 (.6512( حديث: )29/79( )1)
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[1595]   

 بسؽقتف( 2/28) «الحديثقة الػتاوى» يف لؿالفقت تساهؾ يعؾؿ تؼدم ومؿا

 شرح» تابفك يف بف امحتجًّ  إلقف بنشارتف( الربهباري) الشقخ وكذا الحديث، طؾك

 .(2)الحديث يف طؾقف يعتؿد ٓ مؿـ وهق ،«السـة

[1596]   

، «اإلصابة»أورده الحافظ يف )الؼسؿ الرابع( مـ  «.طؿرو بـ أبل سػقان»

تابعل مشفقر... أخرج لف »وهق )فقؿـ ذكر مـ الصحابة خطل(، وقال فقف: 

 «.الشقخان، وأبق داود، والـََّساِئل

 :مـفؿ، «الصحابة»روه يف فذك ،وخػل هذا طؾك جؿع مـ الؿتؼدمقـ

 ابـ إثقر. -

 كعقؿ. قأب -

 .(1)«التجريد»الذهبل، كؿا يف  -

[1597]   

)سعقد بـ حققة( مـ حقث طدم ثبقت ـما أشبف حال )حقدة بـ معاوية( ب

 .!الصحبة

                                           

 (.6519ديث: )( ح29/86( )2)

 (.6590( حديث: )29/99( )1)
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وقد ذكر الحافظ يف ترجؿة )حقدة بـ معاوية( طـ البَلذري أكف ٓ تثبت لف 

 صحبة.

 .(2)ثابتة مشفقرةصحبتف فأما )معاوية بـ حقدة( 

[1598]   

يف إسـاد حديث مـ صريؼ مسؽقـ طـ « الؿراسقؾ»ققل أبل داود يف 

حدثـل مـ ٓ  ل:ضإوزاطل طـ إبراهقؿ بـ صريػ طـ محؿد بـ كعب الؼر

 فذكره. ...قال: ،ملسو هيلع هللا ىلصهتؿ طـ رسقل اهلل أ

ا ففق مسـد، وإٓ ومحؿد بـ كعب تابعل ثؼة، فنن كان مـ حدثف صحابقًّ 

إذ ٓ متفؿ فقفؿ،  ،هتؿ(أ)مـ ٓ  :ر: ٕكف ٓ يؼال يف الصحابلفؿرسؾ، وهق الظاه

 .(1)«الؿراسقؾ»ولعؾ هذا مؾحظ أبل داود يف إيراده إياه يف 

[1599]   

هق مـؽر، وهق  . قال:«هنك طـ كؽاح الجـ» بعد الؽالم طـ حديث:

 «.كتابف»مرسؾ، وفقف ابـ لفقعة، وذكره ابـ طربل يف 

بق أكؼؾ رفقؼـا )» «:الؿقزان»صقيف( يف قال الذهبل يف ترجؿة )ابـ طربل ال

قال: سؿعت تؼل الديـ بـ دققؼ العقد: يؼقل  ،االػتح القعؿري(، وكان متثبتً 

                                           

 (.6595( حديث: )29/207( )2)

 (.6598( حديث: )29/228( )1)
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سؿعت شقخـا أبا محؿد بـ طبد السَلم السؾؿل )هق العز بـ طبد السَلم( 

شقعل  ،فؼال: هق شقخ سقء -يؼقل: وجرى ذكر أبل طبد اهلل بـ طربل الطائل 

اب اب أيًض  فؼؾت لف: ،كذَّ تذاكركا بدمشؼ التزويج بالجـ  ا؟ قال: كعؿ.وكذَّ

فؼال: هذا محال: ٕن اإلكس جسؿ كثقػ، والجـ روح لطقػ، ولـ يعؾؼ 

الجسؿ الؽثقػ بالروح الؾطقػ، ثؿ بعد قؾقؾ رأيتف وبف شجة! فؼال: تزوجت 

 ،فضربتـل بعظؿ ،ا أين أغضبتفافاتػؼ يقمً  ،فرزقت مـفا ثَلثة أوٓد ،جـقة

 رها بعد هذا، أو معـاه.أرفت فؾؿ صمـف هذه الشجة، واك فحصؾت

لؽـ أثرت فقف تؾؽ  ،امحقل الديـ تعؿد كذبً  نوما طـدي أ :)الذهبل( قؾت

ًٓ الخؾقات، والجقع فسادً  ، وصرف جـقن، وصـػ التصاكقػ يف تصقف ا، وخقا

ا فؼال أشقاء مـؽرة طدها صائػة مـ العؾؿاء مروقً  ،الػَلسػة، وأهؾ القحدة

 وندقة، وطدها صائػة مـ إشارات العارفقـ ورمقز السالؽقـ، وطدها آخروزك

ن ضاهرها كػر وضَلل، وباصـفا حؼ وطرفان، وأكف صحقح أمـ متشابف الؼقل، و

يف كػسف كبقر الؼدر، وآخرون يؼقلقن: قد قال هذا الباصؾ الضَلل، فؿـ الذي 

 قال: إكف مات طؾقف؟!.

ا بأثار ب إلك اهلل، فنكف كان طالؿً فالظاهر طـدهؿ مـ حالف أكف رجع وتا

 ققي الؿشاركة يف العؾقم. ،والســ

ٓح لف العجب، فنن الذكل « فصقص الحؽؿ»وكذلؽ مـ أمعـ الـظر يف 

إذا تلمؾ مـ ذلؽ إققال، والـظائر، وإشباه ففق يعؾؿ بلكف أحد رجؾقـ: إما مـ 
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دون أن هذه الـحؾة مـ تحادية يف الباصـ، وإما مـ الؿممـقـ باهلل الذيـ يعآ

 «.كسلل اهلل العافقة ،أكػر الؽػر

فاضطر  ،يف زماكف محاًصا بآتحاديقـ $لؼد كان الذهبل  قال األَْلَباكِل:

ومـ أردأ (: »11/98« )السقر»يف  $إلك اتؼاء شرهؿ، وإٓ فالحؼ ما قال 

اهلل كسلل  ،كػر الدكقا فؿا يف ،، فنن كان ٓ كػر فقف«الػصقص»تقالقػف كتاب 

 .(2)«فقاغقثاه باهلل ،العػق والـجاة

[1611]   

 محؿد بـ جعػر: وهؿ ثؼات «الضعػاء الصغقر»ؿـ أدخؾفؿ البخاري يف م

 «التاريخ»ورده يف أكؿا  ،هـدية( -167/152فقف ) ه البخاريفؼد أورد، الزبقري

أدخؾف البخاري يف »وقال فقف أبق حاتؿ:  .(: وهق )ثؼة(9/2/117أيًضا )

 .(1)«طـف فقحقل« الضعػاء»

[1611]   

دطا  [16]اإلسراء:  ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ﴿لؿا كزلت هذه أية: »حديث: 

 «.مقضقع» «.فاصؿة فلططاها فدك ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 أخرجف البزار.

                                           

 (.6559( حديث: )29/216-217( )2)

 (.6569( حديث: )29/256( )1)
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: ٕن أية -لق صح إسـاده-وهذا الحديث مشؽؾ » قال الحافظ ابـ كثقر:

مؽقة، و)فدك( إكؿا فتحت مع خقرب سـة سبع مـ الفجرة، فؽقػ يؾتئؿ هذا مع 

 «.ذا؟! ففق إذن حديث مـؽر، وإشبف أكف مـ وضع الرافضة، واهلل أطؾؿه

 .(2)«قؾت: هذا باصؾ..» «:الؿقزان»وقال الذهبل يف 

[1612]   

« اختصار طؾقم الحديث»ققل الشقخ أحؿد شاكر، كؿا يف تعؾقؼف طؾك 

 «.فتؼبؾ ،والرفع زيادة مـ ثؼة(: »68-67ٓبـ كثقر )ص

د، وإن كان الشقخ مال إلك أهنا مؼبقلة لقس طؾك إصَلقف طـد الحػاظ الـؼا

طؾك اإلصَلق، وٓ يخػك طؾك الؿحؼؼقـ يف هذا العؾؿ الشريػ ما يف ذلؽ مـ 

الذي ذكروا يف  ،تعطقؾ كقع هام مـ طؾقم الحديث، وهق )الحديث الشاذ(

هق أن يروي الثؼة حديًثا يخالػ ما روى الـاس، »تعريػف ققل اإلمام الشافعل: 

 «.يروى ما لؿ يروه غقرهولقس مـ ذلؽ أن 

مثؾ كتاب ابـ أبل حاتؿ، وكتاب  ،«العؾؾ»وطؾك هذا قامت كتب 

َراُقْطـِل، وغقرهؿا مـ الحػاظ طؾقها أفؽؿ مـ أحاديث رواها الثؼات  ،الدَّ

بؿخالػتفؿ لؿـ هق أحػظ، أو أوثؼ، أو أكثر طدًدا، وهذا ٓ مـاص مـف لؽؾ 

 .(1)باحث طارف كؼاد

                                           

 (.6570( حديث: )29/257( )2)

 (.6572( حديث: )29/261( )1)
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[1613]   

حديث الطقر وضعف » (:2/531« )اإلرشاد»ؾل يف قال أبق يعؾك الخؾق

اب طؾك مالؽ يؼال لف: )صخر الحاجبل( مـ أهؾ مرو... وما روى حديث  ،كذَّ

رواه الضعػاء مثؾ )إسؿاطقؾ بـ سؾؿان إزرق(، وأشباهف، ويرده  ،الطقر ثؼة

 «.جؿقع أهؾ الحديث

 قؾت: ابـ طقاض ٓ أطرفف،» يف تعؼبف طؾك الحاكؿ: $وققل الذهبل 

 أضـ أن حديث الطقر لؿ يجسر الحاكؿ أن يقدطف يف ا صقيًَل ولؼد كـت زماكً 

 ،فؾؿا طؾؼت هذا الؽتاب رأيت الفقل مـ الؿقضقطات التل فقف، «مستدركف»

 .(2)«فنذا حديث الطقر بالـسبة إلقفا سؿاء!

[1614]   

ِعقػة لقست قاطدة مطردة، كؿا هق  وتؼقية الحديث بؽثرة الطرق الضَّ

فؽؿ مـ حديث كثرت صرقف، ومع ذلؽ ضعػف  ،صطؾحمشروح يف طؾؿ الؿ

 ، وغقره.«متل أربعقـ حديًثا..أمـ حػظ طؾك »العؾؿاء: كحديث: 

« كصب الراية ٕحاديث الفداية» ولذلؽ قال الحافظ الزيؾعل يف كتابف الؼقؿ:

أحاديث الجفر، وإن كثرت رواهتا لؽـفا كؾفا ضعقػة، وكؿ مـ حديث (: »2/159)

 «.دت صرقف، وهق حديث ضعقػ: كحديث الطقركثرت رواتف، وتعد

                                           

 (.6575( حديث: )29/276( )2)
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ومـ هذا الؼبقؾ حديث قصة الغراكقؼ، ولل فقفا رسالة » قال األَْلَباكِل:

 .(2)«كافعة مطبقطة

[1615]   

أهنؿ كاكقا (: »27/268) «السقر»فقؿا ذكره الذهبل يف ترجؿة الحاكؿ مـ 

لق فؼال: ٓ يصح، و ،فسئؾ أبق طبد اهلل الحاكؿ طـ حديث الطقر ،يف مجؾس

 «.ملسو هيلع هللا ىلصصح لؿا كان أحد أفضؾ مـ طؾل بعد الـبل 

فؿا بالف أخرج حديث الطقر يف  ،ففذه حؽاية ققية» قال الذهبل طؼبف:

؟! فؽلكف اختؾػ اجتفاده، وقد جؿعت صرق حديث الطقر يف «الؿستدرك»

 «.جزء

طـ  ملسو هيلع هللا ىلصأكف سلل الـبل  وحديث الطقر يخالػ حديث طؿرو بـ العاص:

. متػؼ «أبقها»قال: قؾت: مـ الرجال؟ قال:  .«شةطائ»أحب الـاس إلقؽ؟ قال: 

 طؾقف.

« مـفاج السـة»يف رده طؾك الشقعل يف  $قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

إن حديث الطائر مـ الؿؽذوبات الؿقضقطات طـد أهؾ العؾؿ » (:::/5)

 «.والؿعرفة بحؼائؼ الـؼؾ...

جتفاد ما أصاب الذهبل يف حديث الطقر مـ اختَلف آ فمـ الغرائب أك

                                           

 (.6575( حديث: )29/282( )2)



   
« لسلت الضعيفتالس»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
762 

 

كؼؾ ققل ابـ تقؿقة، « الؿـتؼك مـ مـفاج آطتدال»أصاب الحاكؿ، فنكف يف كتابف 

، ولؽـف يف مؽان آخر مـ فقف وخَلصة بحثف، وأقره، وهق الحؼ الذي ٓ ريب

فؾف صرق  -طؾك ضعػف-وحديث الطقر (: »21/111رأيتف يؼقل )« السقر»كتابف 

 «.أكا بالؿعتؼد بطَلكف!جؿة، وقد أفردهتا يف جزء، ولؿ يثبت، وٓ 

ومجؿقطفا يقجب أن »إٓ أكف قال يف صرقف: ، «التذكرة»وذكر كحقه يف 

 «.يؽقن الحديث لف أصؾ

 -جزاه اهلل خقًرا-فؼال  ،وكؿا بقـف إخ الػاضؾ الشقخ سعد ابـ آل حؿقد

فالحديث ٓ يـؼصف كثرة صرق، وإكؿا يػتؼر إلك  :وبالجؿؾة(: »2970)ص

أكؽر مـ إئؿة هذا الحديث لؿا يظفر مـ متـف مـ تػضقؾ  سَلمة الؿتـ، فنكؿا

 باإلضافة لؿا يف متـف مـ ركة الؾػظ، وآضطراب. ،ڤطؾل طؾك الشقخقـ 

فالؿتلمؾ يف  ،اضطراب الرواة يف متـف :فؿؿا يدل طؾك سؼقط هذا الحديث

متـ الحديث مـ الطرق الؿتؼدمة يجد آختَلف ضاهًرا بقـ الروايات، وهذه 

 «.ٕمثؾة...بعض ا

 .(2)(15-19سبؼف إلك ثَلثة مـفا إخ البؾقشل )صو فذكر خؿسة مـفا.

[1616]   

الؾحـ: صرف »(: 999)ص« الؿػردات»قال الراغب إصبفاين يف 
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إما بنزالة اإلطراب، أو التصحقػ، وهق  ،الؽَلم طـ ســف الجاري طؾقف

. ًٓ  الؿذمقم، وذلؽ أكثر استعؿا

يض، وفحقى، وهق ربؿعـاه إلك تع وإما بنزالتف طـ التصريح، وصرفف

 «.محؿقد طـد أكثر إدباء مـ حقث البَلغة...

هق  -طؾك وهائف-)الؾحـ( يف الحديث ـوالظاهر أن الؿراد ب قال األَْلَباكِل:

قال الشقخ أبق الربقع سؾقؿان بـ  ،طراب(إلكف جاء فقف مؼابؾ )اإل :إزالة اإلطراب

ولؿ يعرب مـف »معـك ققلف: : »(9/27/1)ج «شػاء الصدور»سبع يف كتابف 

، ولؿ يؼػ طـد ر ،«شقًئا ًٓ وس أي، ويؿر طؾقفا، وٓ يعطل ءأي: أرسؾف إرسا

 «.الحروف حؼفا مـ اإلطراب لشدة هذه، ولؿ يرد أكف يؾحـ حتك يغقر الؿعاين

 -كؿا ذكر-وإن مؿا ٓ شؽ فقف أن إطراب الؼرآن، وقراءتف  قال األَْلَباكِل:

وإططاء الحروف حؼفا،  -كؿا هق السـة-س أي وءمـ القققف طؾك ر

أمر مفؿ،  -حسبؿا هق مؼرر يف طؾؿ التَلوة والتجقيد  ،وإخراجفا مـ مخارجفا

فلولئؽ  :كحرف الضاد مثًَل  :وبخاصة بالـسبة لألطاجؿ، وبعض العرب

( مػخؿة، واستطالة،  ًٓ يـطؼقهنا )ضاء(، والبعض يف مصر والشام يـطؼقهنا )دا

 ٓء وهمٓء.والحؼ بقـ هم

 كؿا قال ابـ الجزري: 

 والضــــــاد باســــــتطالة ومخــــــرِج 

 

 مقــــز طـــــ الظــــاء وكؾفــــا تجــــل 
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ٕن أقرأ آية بنطراب »أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوقد صح طـ رجؾ مـ أصحاب الـبل 

أخرجف ابـ أبل شقبة يف  «.أحب إلل مـ أقرأ كذا وكذا آية بغقر إطراب

 .(2)بسـد صحقح« الؿصـػ»

[1617]   

(: 29)ص« لؿعة آطتؼاد» حديث يف رسالتفأورد ابـ قدامة الؿؼدسل 

 !«صحقح»: فقف وقال ،«مـ قرأ الؼرآن فؾؿ يعربف... الحديث»

ا: قؾت  مـ شلء يف امطؾؼً  الؾػظ هبذا لف أصؾ ٓ فنكف ،وهذا غريب جدًّ

 .(1)طؾقفا وقػـا التل صرقف

[1618]   

 «.قد رأيت طبد الرحؿـ بـ طقف يدخؾ الجـة حبًقا: »حديث

 «.الؿقضقطات»، وطـف ابـ الجقزي يف (د طائشةمسـ)أخرجف أحؿد يف 

 .قال أحؿد بـ حـبؾ: هذا الحديث كذب مـؽر» قال ابـ الجقزي طؼبف:

 «.قال: و)طؿارة( يروي أحاديث مـاكقر، وقال أبق حاتؿ الرازي: ٓ يحتج بف

 «.حديث مقضقع» ل الـََّسائِل:اوق
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 ،ؿد أن يضرب طؾقفاوهق مـ إحاديث التل أمر اإلمام أح قال األَْلَباكِل:

فنما أن يؽقن الضرب ترك سفًقا، وإما أن يؽقن بعض مـ كتبف طـ طبد اهلل كتب 

 الحديث وأخؾ بالضرب، واهلل أطؾؿ.

وما روي: أن ابـ طقف يدخؾ الجـة » :$قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

أن أفضؾ إمة  ،حبًقا كَلم مقضقع ٓ أصؾ لف، فنكف قد ثبت بالؽتاب والسـة

 .(2)«بدر، ثؿ أهؾ بقعة الرضقان، والعشرة مػضؾقن طؾك غقرهؿ...أهؾ 

[1619]   

 الجؿفقر طؾك تضعقػف.. هق ابـ جقيـ« حبة العرين»

 ا.ا كان معف بصػقـ سبعقـ بدريًّ حدث أن طؾقًّ  ،مـ الغَلة» قال الذهبل:

وأورده يف  ،(2/167« )الضعػاء»لورده يف ف ،تـاقض فقف ابـ ِحبَّانو

 .(1)(9/281« )الثؼات»

[1611]   

 «.ٓ يؼطع صَلة الؿسؾؿ شلء إٓ الحؿار، والؽافر، والؽؾب، والؿرأة»

« هتذيب أثار»أخرجف أحؿد، وابـ جرير يف . «الؽافر»بذكر « مـؽر»
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 تحؼقؼ طؾل رضا. ،الجزء الؿػؼقد

أهنا  ،، وغقرهؿا«الصحقحقـ»والؿحػقظ مـ صرق صحقحة طـفا يف 

ما يؼطع الصَلة: الؽؾب، خاصبت بذلؽ بعض التابعقـ حقـؿا ذكر طـدها 

 فؼالت: شبفتؿقكا بالحؿقر، والؽَلب! واهلل  ،والحؿار، والؿرأة الحائض

يصؾل وأكا طؾك السرير بقـف وبقـ الؼبؾة  ملسو هيلع هللا ىلصلؼد رأيت رسقل اهلل 

 الحديث. .مضطجعة..

 وإن كاكت هذه الصَلة ٓ تـايف حديث الؼطع: ٕن اضطجاطفا لقس مروًرا

 كؿا حؼؼف العؾؿاء.

التل اقتصرت « الصحقحة»ر )الؽافر(، وهق خَلف إحاديث وفقف ذك

 طؾك ذكر الثَلثة دوكف.

وهل يف حديث أبل ذر، وطبد اهلل بـ مغػؾ، وأبل هريرة، وأبل سعقد، 

 وغقرهؿ.

جاء ذكر )القفقدي والؿجقسل( يف حديث ٓبـ طباس ٓ يصح إسـاده، 

 «.ضعقػ أبل داود»كؿا يف 

 .(2)فصححف!!!« ارهتذيب أث»خػل هذا طؾك محؼؼ 
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[1611]   

ٓ تؼقلقا سقرة: البؼرة، وٓ سقرة: آل طؿران، وٓ سقرة: : »حديث

 «.الـساء، ولؽـ ققلقا: السقرة التل تذكر فقفا البؼرة... الحديث

 «.إوسط»أخرجف الطرباين يف 

.. قد أفرط ابـ الجقزي فذكر هذا الحديث يف ». قال الحافظ ابـ حجر:

ا، وققل اإلمام أحؿد: إكف حديث مـؽر، مستـدً  ، ولؿ يذكر لف«الؿقضقطات»

وهذا ٓ يؼتضل القضع.... وقد ترجؿ البخاري يف )فضائؾ الؼرآن(: )باب مـ 

، ثؿ ذكر حديث ابـ مسعقد: (ا أن يؼقل: سقرة: البؼرة، وسقرة كذالؿ ير بلًس 

 «.مـ قرأ اآليتقـ مـ آخر سقرة البؼرة يف لقؾة كػتاه...»

مـ صريؼ إطؿش قال: سؿعت « فؿاقصحقح»وقد أخرج الشقخان يف 

الحجاج بـ يقسػ يؼقل: ٓ تؼقلقا: سقرة: البؼرة، ولؽـ ققلقا: السقرة التل 

هذا مؼام  :وفقف رد إبراهقؿ الـخعل طؾقف بحديث ابـ مسعقد .يذكر فقفا البؼرة

 ي أكزلت طؾقف سقرة البؼرة.ذال

سقر طؾك استعؿال استؼر إمر والتػا» قال الشقخ طؿاد الديـ ابـ كثقر:

 مثؾ سقرة البؼرة. ،هذا الؾػظ

تػسقر »ـبعض التػاسقر استعؿال الؾػظ الثاين ك يف رأيت قال األَْلَباكِل:

 ، وطبد الرزاق، وابـ أبل حاتؿ، وإكثر مثؾ إول، واهلل أطؾؿ.«الؽؾبل
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تدل طؾك الجقاز،  ملسو هيلع هللا ىلصويف الباب أحاديث كثقرة صحقحة مـ لػظ الـبل 

 .(9/88« )اريفتح الب»كؿا يف 

يؼصد ابـ ) -مفؿا كان شلن الؼائؾقـ بف-آحتقاط لؿثؾ ا وٓ أرى وجفً 

 .(2)بعد تتابع إحاديث وأثار طؾك الجقاز، واهلل أطؾؿ (كثقر

[1612]   

يف صبعتفؿ الجديدة التل « الرتغقب»ن الثَلثة طؾك قالؿعؾؼ :ومـ أولئؽ

دطاءاهتؿ الباصؾة لؽثرة أخطائفؿ فقفا، وا :يعجبؽ ضاهرها، ويحزكؽ مخربها

 .(1)فقفا دون أي بحث، أو تحؼقؼ، فؼد حسـقا أحاديث مؼؾديـ لؾفقثؿل

[1613]   

وكان )طػقػ( أحد : »... «الحؾقة»قال أبق كعقؿ يف  «.طػقػ بـ سالؿ»

 «.كان الثقري يسؿقف )القاققتة( ،مـ أهؾ الؿقصؾ ،العباد والزهاد

ر يف ترجؿة )طػقػ( مـ لؿ تذك ،وهذه التسؿقة فائدة طزيزة قال األَْلَباكِل:

 .(1)«التفذيبقـ»
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[1614]   

أٓ أدلؽ طؾك كـز مـ كـقز الجـة؟ ٓ حقل وٓ ققة  ،يا أبا هريرة: »حديث

 «.ٓ مؾجل وٓ مـجا مـ اهلل إٓ إلقف ،إٓ باهلل

، «طؿؾ الققم والؾقؾة»أخرجف الـََّسائِل يف  .«ٓ مؾجل...»مـؽر بزيادة 

 «.الدطاء»د، والبزار، والطرباين يف والحاكؿ، والبقفؼل، والطقالسل، وأحؿ

 أخرجف أحؿد. «.ٓ مؾجل..»دون ققلف:  الؿخالػة لعبد الرحؿـ بـ طابس:

مـ تخالقط أبل إسحاق السبقعل، فؼد  «ٓ مؾجل...»ويبدو لل أن زيادة 

كذلؽ رواه طـف الثقري،  .ما يؼال إذا أتك فراشف رواها قبؾ اختَلصف يف حديث

فؾؿا حدث بف بعد آختَلط اختؾطت طؾقف بحديث  ،أكف سؿع الرباء ،وشعبة

 .(2)الرتجؿة.

[1615]   

 ]واحدة[ صؾك اهلل طؾقف ومَلئؽتف ملسو هيلع هللا ىلصطؾك رسقل اهلل  كمـ صؾ: »حديث

 «.طبد مـ ذلؽ، أو لقؽثر ؾَّ فؾقؼِ  ،سبعقـ صَلة

 أخرجف أحؿد.. «سبعقـ» :مـؽر بؾػظ

 «.صؾك اهلل طؾقف هبا طشًرا»...  الؿحػقظ يف سائر األحاديث:
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 ذا العدد يؽاد يؽقن متقاتًرا، فؼد جاء مـ حديث جؿع مـ الصحابة.وه

ٓبـ « جَلء إففام» :فاكظر ،ملسو هيلع هللا ىلصهل مخرجة يف كتب الصَلة طؾك الـبل و

 .(2)ڤالؼقؿ، وأصحفا حديث أبل هريرة 

[1616]   

يقم الؼقامة، ولفؿا طقـان،  [والركـ القؿاين]يبعث اهلل الحجر إسقد، »

 «.ـ استؾؿفؿا بالقفاءيشفدان لؿ ،ولساكان، وشػتان

 «.الؽبقر»أخرجف الطرباين يف  .بذكر )الركـ القؿاين(«. مـؽر»

وفقف بؽر بـ محؿد الؼرشل، وشقخف الحارث بـ غسان الؿزين، وأورده 

 «.الضعػاء»العؼقؾل يف 

ومؿا يمكد ضعػ الحديث وكؽارتف: أكف صح مـ حديث سعقد بـ جبقر 

 طـ ابـ طباس مرفقًطا دون ذكر الركـ.

سـف التِّْرمِذي، وصححف ابـ خزيؿة، وابـ ِحبَّان، والضقاء الؿؼدسل يف ح

 «.الؿختارة»

 .(1)«صحقح ابـ خزيؿة»، و«الؿشؽاة»اكظر التعؾقؼ طؾك 
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[1617]   

 «.الؿعؾك قزيد بـ مرة أب»

مع أكف  ،تعجبت كؾ العجب مـ تتابع الحػاظ طؾك طدم معرفتفؿ إياه

ؿرجع يف كثقر مـ الرتجؿات القاردة التل هل ال ،مرتجؿ يف كتب الرتاجؿ الؼديؿة

 كالذهبل، والؿزي، والعسؼَلين، وغقرهؿ. :يف كتب الحػاظ الؿتلخريـ

 «.ٓ أطرف زيًدا» قال الذهبل:

 «.مختصر الؿستدرك»تبعف ابـ الؿؾؼـ يف و

 وتبعف الؿعؾؼ طؾقف، واستشفد بل!.

 لؿ تتقسر ،«غاية الؿرام»مختصًرا يف  تخريًجا وكـت قد خرجت الحديث

 الؿصادر والؿراجع. مـ نأ لل تقسر ما يقمئذ لل

وابـ  ،(1/2/905لؾبخاري )« التاريخ»كؿا يف  ثؿ تبقـ لل أن الرجؾ ثؼة.

 .(2)وغقرهؿ، «الثؼات»ِحبَّان يف صبؼة التابعقـ مـ 

[1618]   

ذكره ابـ و «.الضعػاء»ذكره العؼقؾل يف  «.طبد الرحقؿ بـ حؿاد البصري»

 لؿ يعرفف.: ٕكف «الثؼات»ِحبَّان يف 
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 «.مرتوك الحديث»وأما أبق كعقؿ فؼال: 

 .(2)وهذه فائدة ٓ تجدها يف كتب الرجال

[1619]   

 .(1)الؿـذري يف التخريج والتعؾقؾ!! يتبع الفقثؿل: يف اكثقرً  هذا بؾقت وقد

[1621]   

 «.يتؽؾؿ رجؾ بعد الؿقت مـ خقر التابعقـ»

 «.الحؾقة»أخرجف أبق كعقؿ يف . «مـؽر مرفقًطا»

هذا حديث مشفقر... ولؿ يرفعف أحد إٓ طبقدة بـ حؿقد. » قال أبق كعقؿ:

 وأقره الذهبل. .«ورواه الؿسعقدي كحقه يف الرفع

السـد إلقف ٓ  لؽـ ،مـ رجال البخاري ،طبقدة بـ حؿقد ثؼة» قال األَْلَباكِل:

 يصح.

فؾقس  ،ا لؾثؼاتففق مع كقكف اختؾط، ومخالػً  ،وحديث الؿسعقدي

 ا يف الرفع.حديثف صحقحً 

 » ال البقفؼل:ق
 
 «.يف صحتف وهذا إسـاد صحقح ٓ يشؽ حديثل
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فالؼصة صحقحة بَل شؽ، واهلل طؾك كؾ شلء  :وبالجؿؾة» قال األَْلَباكِل:

 .(2)«قدير

[1621]   

(: وذكر 9/215«)الثؼات»ذكره ابـ ِحبَّان يف  «.الحارث بـ الـعؿان»

الـسخة  ، ولؽـ غقر مقجقد يف«الضعػاء»أكف ذكره يف « التفذيب»الحافظ يف 

 .(1)الؿطبقطة مـف، واهلل أطؾؿ

[1622]   

قال  .واهٍ  ،«العؼؾ»صاحب «: »الؿغـل»قال الذهبل يف  «.داود بـ الؿحرب»

 «.ابـ ِحبَّان: كان يضع الحديث، وأجؿعقا طؾك تركف

الذي صـػف « كتاب العؼؾ»مرتوك، وأكثر » :«التؼريب»قال الحافظ يف 

 .(1)«مقضقطات

[1623]   

: حرب بـ سريج طؾك، «الضعػاء»تعؾقؼ طؾك ققل الدكتقر الؼؾعجل يف ال

ولؿ  «.ثؼاتف»ففق مـ أوهامف: ٕكف لؿ يذكره يف  «.ووثؼف ابـ ِحبَّان، وقال: يخطئ!»
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 .(2)«الؿجروحقـ»بؾ هق أورده يف كتابف  ثقؼف طـف.قيذكر أحد مؿـ ترجؿف ت

[1624]   

والحافظ ابـ حجر كثقًرا ما يستدرك طؾك الذهبل مـ الرتاجؿ، وبخاصة ما 

، كؿا هق معروف طـد الؿعتـقـ هبذا العؾؿ، «ثؼات ابـ ِحبَّان»مـفا يف  كان

 .(1)ا كتابقفؿا، وقد تػقت الحافظ أحقاًكا ترجؿة بعض الرواةوخصقًص 

[1625]   

أحاديث الػضائؾ تسامح العؾؿاء قديًؿا يف » :«جامعف»قال ابـ طبد البر يف 

 «.حؽامروايتفا طـ كؾ، ولؿ يـتؼدوا فقفا كاكتؼادهؿ يف أحاديث إ

ساكقدها، أو ببقان حالفا طـد وذلؽ يؽقن إما بسققفؿ ٕ» قال األَْلَباكِل:

 .(1)«تجريدها مـ أساكقدها، كؿا هق مؼرر يف محؾف

[1626]   

 ،(2/115« )الضعػاء»ذكره ابـ ِحبَّان يف  «.الحسـ بـ يحقك الخشـل»

  .وتـاقض ابـ ِحبَّان يف قاطدتف، وتساهؾف معروف

رو طـف ثؼة ففق مجفقل ٓ يجقز آحتجاج بف: ٕن والشقخ إذا لؿ ي: »ققلف
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ِعقػ ٓ يخرج مـ لقس بعدل طـ حد الؿجفقلقـ إلك جؿؾة أهؾ  رواية الضَّ

ِعقػ، وما لؿ يرو يف الحؽؿ سقاء  «.العدالة: ٕن ما روى الضَّ

وهذا مـ الـصقص الفامة التل تمكد ما طؾقف العؾؿاء مـ الحػاظ أن ابـ 

 ثقؼ.ِحبَّان متساهؾ يف التق

بالرغؿ مـ أن الخشـل أورده يف  ،ولؼد وثؼ مـ لؿ يرو طـف إٓ الخشـل

 .(2)«الضعػاء»

[1627]   

تشعر بضعػ التقثقؼ، وهذا مؿا بؾقتف مـ  «رجالف مقثؼقن» :ققل الذهبل

الحافظ الذهبل، فنكف يستعؿؾف كثقًرا هبذا الؿعـك، وبخاصة يف تقثقؼ ابـ ِحبَّان 

 .(1)«وثؼ» :لؾؿجاهقؾ، وققلف

[1628]   

-بل كعقؿ ٕ« صػة الجـة»يف تعؾقؼف طؾك « طؾل رضا»ل أخقكا الػاضؾ قق

 «.وهق مجفقل!»... : -وهق محؼ

ن اإلصَلق ٕ ،)مجفقل الحال( لؽان أهقن :لق أكف قال :-األَلَْباكِل-قؾت 

لقس كذلؽ، فؼد ذكر ابـ أبل حاتؿ أكف روى طـف ستة و ،يشعر بلكف مجفقل العقـ
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، بؾ إولك أن يؼال «مجفقل»فؿثؾف ٓ يؼال فقف:  ،مـ الرواة أكثرهؿ مـ الثؼات

يف ، برواية ثؼتقـ« الثؼات»، وٓسقَّؿا فؼد ذكره ابـ ِحبَّان يف «صدوق»فقف: 

 .(2)الراوي )مسؾؿة بـ جعػر(

[1629]   

هق الؿتػرد الققم بطقل باطف بآستؽثار مـ  والدكتقر بشار طقاد معروف.

مؿا يساطد  ،والؿخطقصاتذكر الؿصادر تحت كؾ ترجؿة مـ الؿطبقطات، 

 الباحثقـ طؾك التحؼقؼ والتدققؼ يف التخريج، والتعديؾ، والتجريح.

 .(1): ٓ يعرف قدر أهؾ العؾؿ إٓ أهؾ الػضؾ والعؾؿقؾت

[1631]   

وقع يف  ،ثؼة مـ رجال الشقخقـ ،هق الفؿداين الخارقل ،طبد اهلل بـ مرة

رادي الجؿؾل، وهق أدكك مـ )طبد اهلل بـ طؿرو بـ مرة(، وهق الؿ :«تػسقر ابـ كثقر»

 .(1)زيادة مؼحؿة مـ الـساخ« طؿرو بـ» :إول صبؼة وثؼة، ومـ الظاهر أن ققلف

[1631]   

ولؿ يعرفف ابـ أبل حاتؿ: ولؿ يذكر ، لؿ يعرفف أبق حاتؿ «.كقح بـ جعقكة»
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 فقف جرًحا وٓ تعديًَل.

 .ز أن يؽقن )كقح بـ أبل مريؿ(أجقِّ  قال الذهبل:

أن الذهبل جزم بلن )كقح بـ جعقكة( « ال الؿسـدرج»كؼؾ الحسقـل يف و

 فتبقـ لـا أكف لقس بابـ أبل مريؿ. :قال الحسقـل .هق )كقح بـ أبل مريؿ(

)كقح بـ أبل مريؿ( بعقـف، فنن اسؿ أبل مريؿ: )يزيد بـ هق  قال األَْلَباكِل:

 جزم بذلؽ الحافظ ابـ ِحبَّان. ،جعقكة(

 .التػريؼ بقـفؿا موإزدي جرى طؾك طد

ٕن كقح بـ  :-وجرى طؾك التػريؼ بقـفؿا-وقال الشقخ أحؿد شاكر 

 وكقح بـ أبل مريؿ مروزي.، جعقكة خراساين

كقح بـ يزيد بـ جعقكة يؼال: إكف كقح بـ أبل مريؿ أبل  قال البخاري:

 طصؿة الؿروزي.

: ققل الحسقـل، وأحؿد شاكر مرجقح، وققل الذهبل هق الخالصة

 .(2)الحافظ ابـ حجر أكف طقـ )كقح بـ أبل مريؿ(الراجح، وإرجح هق ققل 

[1632]   

ويف »( ققلفؿ: 2/691« )الرتغقب»ـ الثَلثة طؾك قومـ جفؾ الؿعؾؼ
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 «.ضعقػان... :كقح بـ جعقكة، ومؼاتؾ بـ حقان :إسـاده

جفؾفؿ برتاجؿ الرجال، ومـازلفؿ يف الرواية  طؾك وهق مـ إدلة الؽثقرة

وقركقه مع كقح بـ  -مـ رجال مسؾؿوهق ثؼة -حقث ضعػقا مؼاتؾ بـ حقان 

جعقكة، وهق متفؿ طؾك الراجح، أو مجفقل طؾك الؿرجقح، بؾ إهنؿ أوهؿقا 

 .(2)الؼراء...

[1633]   

، وروى طـف يزيد بـ يأبق الؿبارك الذي يروي طـ أبل سعقد الخدر

 «.الؿغـل»قال الذهبل: ٓ يعرف، كؿا يف  سـان.

« الضعػاء»د أورده يف وق ،(7/666« )الثؼات»ابـ ِحبَّان ذكره يف و

(1/206)(1). 

[1634]   

والشقخ إذا لؿ يرو طـف ثؼة ففق » (:2/438) «الضعػاء»ققل ابـ ِحبَّان يف 

 «.مجفقل ٓ يجقز آحتجاج بف...

يف طشرات الؿرتجؿقـ « ثؼاتف»وقد أخؾ هبذا الشرط كثقًرا يف  قال األَْلَباكِل:

 طـده.
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ؽقن طؾك بقـة بخطل بعض فتـبف! لت ،مـ يعرففا وهذه فائدة مفؿة قؾَّ 

ون بتقثقؼ ابـ ِحبَّان، ويتطاولقن طؾك الحػاظ الذيـ كسبقه الـاشئقـ الذيـ يعتدُّ 

 .(2)اإلك التساهؾ مثؾ: الذهبل، والعسؼَلين، وغقرهؿ

[1635]   

 .(1)كؿا ذكروا طـف ،أبق زرطة الرازي ٓ يروي إٓ طـ ثؼة

[1636]   

حقل...  تـبصػقة ب ملسو هيلع هللا ىلصلؿا كان يقم قريظة والـضقر جاء رسقل اهلل »

 .«واطتؼفا، وخطبفا، وتزوجفا، وأمفرها رزيـة

 «.مسـده»أخرجف أبق يعؾك يف «. مـؽر»

وإسـاده ٓ »: «الػتح»تـاقض الحافظ ابـ حجر يف مقاصـ مـ كتبف فؼال يف 

 «.بلس بف

حديث مـؽر طـ كسقة »فؼال: « الؿطالب العالقة»وطاد إلك الصقاب يف 

 «.كس أكف جعؾ طتؼفا صداقفاطـ أ« الصحقح»مجفقٓت، والذي يف 

 الحديث الذي ذكره الحافظ قد رواه الشقخان، وغقرهؿا.
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« اإلصابة»والعجب مـ الحافظ كقػ سؽت طـ طؾة هذا الحديث يف 

هل  ،لؿا تزوج صػقة أمفرها خادًما ملسو هيلع هللا ىلصوأخرج أبق يعؾك أن الـبل »فؼال: 

 .(2)«رزيـة!

[1637]   

قا صُّ شديـ( قد ُخ )رِ  ن كسَؾ لك» (:3/345« )الؽامؾ»قال ابـ طدي يف 

)رشديـ( ضعقػ، وابـف )حجاج(، ولف ابـ يؼال لف: )محؿد(  :بالضعػ

)محؿد( ابـ يؼال لف: )أحؿد بـ محؿد بـ الحجاج بـ رشديـ( ـضعقػ، ول

 .(1)«ضعقػ

[1638]   

[، قبقـفؿا يزيدان يف ]إجؾ والرز تابعقا بقـ الحج والعؿرة، فنن متابعةً »

 «.خبثويـػقان الػؼر، كؿا يـػل الؽقر ال

 «.مسـده»أخرجف أحؿد، والحؿقدي يف  .مـؽر بزيادة )إجؾ والرزق(

رجالف ثؼات غقر طاصؿ بـ طبقد اهلل ففق ضعقػ كثقر  ،إسـاد ضعقػ

 القهؿ فاحش الخطل، كؿا قال ابـ ِحبَّان.

كثر الروايات بدوهنا، وهق الؿحػقظ يف أوتارة ٓ يذكر الزيادة، و
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ـ الحج والعؿرة مـ حديث ابـ طباس، وابـ إحاديث إخرى يف الؿتابعة بق

 .(2)«الصحقحة»مسعقد، وابـ طؿر، وجابر، وهل يف 

[1639]   

يؾتؼقان فقعرض هذا، ويعرض  :ٓ يحؾ لؿسؾؿ أن يفجر أخاه فقق ثَلث»

 «.هذا، والذي يبدأ بالسَلم يسبؼ إلك الجـة

أخرجف الطرباين يف  .)السبؼ(« والذي يسبؼ إلك السَلم» :«مـؽر»

رجالف كؾفؿ ثؼات إٓ طبد اهلل بـ طؿر، وهق  ،وإسـاده ضعقػ «.إوسط»

لؿ يخرج لف مسؾؿ إٓ متابعة، وذلؽ ٕن يف حػظف ضعًػا،  ،رالعؿري الؿؽبَّ 

وروايتف لفذا الحديث بالزيادة تمكد ضعػف، فؼد رواه مالؽ، وطـف الشقخان، 

 طـ الزهري بف دوهنا. ،وغقرهؿا

بؾغ طددهؿ يف تخريجل  ،ة دوهنابؾ قد جاء الحديث طـ جؿع مـ الصحاب

 .(1)ثؿاكقة« اإلرواء»لف يف 

[1641]   

« الضعػاء»متػؼ طؾك تركف، وروى ابـ ِحبَّان يف  «.أبان بـ أبل طقاش»

 «.ٓ يحؾ الؽػ طـف، فنكف يؽذب طؾك رسقل اهلل»( طـ شعبة أكف قال: 2/91)
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ؽذب، ولؽـ الظاهر مـ طؿقم ترجؿتف أكف لؿ يؽـ يتعؿد ال» قال األَْلَباكِل:

 .(2)«فلصابتف غػؾة الصالحقـ ،وإكؿا يؼع ذلؽ مـف ٕكف كان مـ العباد

[1641]   

 .«فإمـ بالشام، إذا وقعت الػتـة»

 «.إوسط»أخرجف الطرباين يف  .بؾػظ )إمـ(« مـؽر»

 .حديثف خطل كثقر يف :وهذا مـ أخطاء مممؾ بـ إسؿاطقؾ، وققل أبل زرطة

والصحقح الؿحػقظ فقف  ،«مـفإ» :الحديث هذا يف ققلف أخطائف ومـ

، وقد استقطب صرقف، وألػاضف الحافظ ابـ «فاإليؿان» :طـ ابـ طؿرو وغقره

 .(1)«فضائؾ الشام»(، وخرجت بعضفا يف 2/202طساكر )

[1642]   

 «.ا فؽتؿ طؾقف غػر اهلل لف أربعقـ كبقرة..مـ غسؾ مقتً »

 «.الؽبقر»أخرجف الطرباين يف  .)كبقرة( بؾػظ: شاذ

صحة، وطؾقف جرى بعض الحػاظ مثؾ الؿـذري، إسـاد ضاهره ال

أهنؿ  ،باستثـاء شقخ الطرباين، وهذه غالب طادهتؿ ،وهق كؿا قآ والَفْقَثِؿل.

                                           

 (.6772( حديث: )29/607( )2)
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فقف أو  مؿـ تؽؾؿ لق كانوحتك  ،إٓ ما كدر ،يغضقن الـظر طـ شققخ الطرباين

 كالشذوذ، أو الؿخالػة، وهذه هل العؾة هـا. ،فؾ، أو غقر ذلؽُج 

 «.كبقرة»مؽان  «مرة» مـ الثؼات بؾػظ: فؼد رواه جؿاطة

، طبد الصؿد بـ الػضؾ، وطبد اهلل بـ أحؿد بـ أبل مقسرة مـفؿ:

 والؿؼدمل، وأبق صالح سعقد بـ طبد اهلل، وغقرهؿ.

وهذا مـ أوضح إمثؾة  ،مخالػقـ )هارون بـ مؾقل( يف ققلف: )كبقرة(

 .(2)ريػلؾحديث الشاذ، كؿا ٓ يخػك طؾك العارفقـ هبذا الػـ الش

[1643]   

لق أن قطرة مـ الزققم قطرت يف دار الدكقا ٕفسدت طؾك أهؾ : »حديث

 «.ضعقػ» «.الدكقا معايشفؿ، فؽقػ بؿـ يؽقن صعامف؟!

أخرجف التِّْرمِذي، والـََّسائِل، وابـ ماجف، وابـ ِحبَّان، والحاكؿ، 

 «.معاجؿف الثَلثة»والطقالسل، والبقفؼل، وأحؿد، والطرباين يف 

ا طؾك هذا الحديث، وكان قد صححف أخقرً  $ؿ بف الشقخ وهذا ما حؽ

 .(1)«صحقح الجامع»، و«الؿشؽاة»يف بعض كتبف، كؿا يف  -قديًؿا-
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[1644]   

 .«مثؾ أحد، وغؾظ جؾده مسقرة ثَلث -كاب الؽافر وأ-ضرس الؽافر »

 «.ثَلث» بؾػظ: شاذ

، وابـ طدي يف «إوسط»أخرجف مسؾؿ، وابـ ِحبَّان، والطرباين يف 

 «.الؽامؾ»

 طؾك خَلف يف )هارون بـ سعد( العجؾل، وفقف خَلف. ،وإسـاده جقد

هذا الحديث طـ أبل حازم بؾػظ: يف ويؿؽـ الغؿز مـ حػظف بروايتف 

 «.جؾده مسقرة ثَلث ظوغؾ»

 ألسباب:  ;وهذا خطل طـدي يؼقـًا

مخالػتف لؿـ هق أوثؼ مـف يف لػظ الحديث، وهق فضقؾ بـ غزوان  أوََل:

ما بقـ مـؽبل الؽافر يف الـار مسقرة ثَلثة أيام لؾراكب »ظ: طـ أبل حازم بؾػ

 «.البعث»أخرجف البخاري، ومسؾؿ، والبقفؼل يف  «.الؿسرع

 بقـ مـؽبل الؽافر، ولقس لغؾظ جؾدة. فؿسقرة ثَلثة أيام هل ما

قد صح طـ أبل هريرة مـ صرق أن غؾظ جؾد الؽافر أقؾ مـ ذلؽ  ثاكًقا:

إن غؾظ جؾد الؽافر اثـان »صالح مرفقًطا بؾػظ: أصحفا: ما رواه أبق  ،بؽثقر

حد، وإن مجؾسف مـ جفـؿ كؿا بقـ مؽة وأربعقن ذراًطا، وإن ضرسف مثؾ أُ 
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حسـ »وقال التِّْرمِذي:  أخرجف التِّْرمِذي، وابـ ِحبَّان، والحاكؿ. «.والؿديـة

وهق  ووافؼف الذهبل. «.صحقح طؾك شرط الشقخقـ»وقال الحاكؿ:  «.صحقح

 .(2)كؿا قآ

 :فائدة

وكلن اختَلف هذه الؿؼادير (: »22/911« )الػتح»قال الحافظ يف 

 «.محؿقل طؾك اختَلف تعذيب الؽػار يف الـار

هذا الجؿع ٓبد مـ الؿصقر إلقف بعد التبقـ مـ ثبقت كؾ  قال األَْلَباكِل:

رواية طؾك صريؼة أهؾ الحديث، وإٓ فؼد ذكر الحافظ يف جؿؾة ما ساق مـ 

 ا طـفا!!رواية مسؾؿ هذه )الشاذة( ساكتً الروايات 

وإن الـظر السؾقؿ يمكد خطل )هارون( يف جؿعف يف حديثف بقـ وصػقـ 

فنذا صح أن الضرس مثؾ جبؾ  ،متـاقضقـ: ٕن الضرس أغؾظ طادة مـ الجؾد

 أحد، فؽقػ يؽقن الجؾد أغؾظ مـف بـسب ٓ تحصك؟!

 .(1)واهلل أطؾؿ ،()الجسد( فؼال: )الجؾد إين أكاد أن أجزم أكف أراد:

[1645]   

 ،(7/579« )الثؼات»فذكره يف  تـاقض فقف ابـ ِحبَّان. «.هارون بـ سعد»
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 .(2)(1/99« )الضعػاء»وذكره يف 

[1646]   

طـ ابـ طباس مرفقًطا: « الؽبقر»( يف 21971حديث رواه الطرباين )

 «.-ثَلًثا-الؾفؿ اغػر لعبد ققس »

قـ غقر كارهقـ غقر إذا أسؾؿقا صائع» ويف حديث الدطاء لقفد طبد ققس:

 «.خزايا وٓ مبتقريـ

 (، وإسـاده صحقح.9/106أخرجف أحؿد )»

ؿـؽر. أخرجف البزار، ف «.أكا حجقج مـ ضؾؿ طبد الؼقس» أما حديث:

 .(1)«الؽبقر»والطرباين يف 

[1647]   

ٓ أزال أحب بـل تؿقؿ مـ ثَلث سؿعتفـ مـ  :حديث أبل هريرة مرفقًطا

 «.ؾك الدجالهؿ أشد أمتل ط»يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 .(1)(1229« )الصحقحة»أخرجف الشقخان، وغقرهؿا، وهق يف 
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[1648]   

وهـاك أحاديث كثقرة يف صػة الدجال مـؽرة ٓ تصح، ومؿا أورده مملػ 

وهق مـ إدلة  ،(89)ص« جامع إخبار وإققال يف الؿسقح الدجال»كتاب 

لف يف ... لؽـ جؿع ما هب ودب، وأن ققالؽثقرة طؾك أكف كتاب جامع فعًَل 

إكف جؿعف مـ الؿراجع التل تتضؿـ هذا الؿقضقع بلساكقد (: »9)ص« الؿؼدمة»

فالرجؾ ٓ يعرف  ،ما هق إٓ مجرد دطقى لرتويج الؽتاب، «صحقحة وحسـة!

ِعقػ ن أصراه وإ ،اش قؿاش(فؿا هق إٓ )حقَّ  ،الصحقح، والحسـ، وٓ الضَّ

 .(2)بعض الدكاترة وغقره وقرضف!

[1649]   

، فؼد حشاه «اإلشاطة ٕشراط الساطة»كتابف  والشقخ الربزكجل يف

 ،بإحاديث الؿـؽرة، والقاهقة بلققال الصقفقة، والؽشقفات الخقالقة، وغقرها

 .(1)«جامع إخبار وإققال يف الؿسقح الدجال»مثؾف مثؾ مملػ كتاب 

[1651]   

إكؽؿ »طـ طبد الرحؿـ بـ إطرج قال: سؿعت أبا هريرة يؼقل: 

كـت  ،ؽثر الحديث طؾك رسقل اهلل، واهلل الؿقطدتزطؿقن أن أبا هريرة ي
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طؾك مؾء بطـل، وكان الؿفاجرون  ملسو هيلع هللا ىلصا أخدم رسقل اهلل رجًَل مسؽقـً 

 ،يشغؾفؿ الصػؼ بإسقاق، وكاكت إكصار يشغؾفؿ الؼقام طؾك أمقالفؿ

فبسطت  .«مـ يبسط ثقبف فؾـ يـسك شقًئا سؿعف مـل»: ملسو هيلع هللا ىلصفؼال رسقل اهلل 

أخرجف  «.ؿؿتف إلل فؿا كسقت شقًئا سؿعتف مـفثقبل حتك قضك حديثف، ثؿ ض

 .(2)البخاري، ومسؾؿ، وأحؿد

[1651]   

الؾفؿ أرشد إئؿة، واغػر  ،اإلمام ضامـ، والؿمذن ممتؿـ: »حديث

 «.ا سػؾتفؿ ممذكقهؿإن مـ بعدكؿ زماكً »قال:  فؼال رجؾ...« لؾؿمذكقـ

ة وهل زيادة تػرد هبا أبق حؿز ، وغقره.«مسـده»أخرجف البزار يف  شاذ

السؽري، واسؿف محؿد بـ مقؿقن، وهق ثؼة مـ رجال الشقخقـ، ولذلؽ كـت 

ٕكف لؿ يتقسر لل يقمئذ آصَلع طؾك العدد الغػقر  :«اإلرواء»قد صححتفا يف 

مـ الرواة الذيـ لؿ يذكروها يف الحديث طـ إطؿش طؾك اختَلففؿ طؾقف يف 

َراُقْطـِل أكثرهؿ  ،اخؿسة وثَلثقـ راويً فبؾغ طددهؿ كحق  ،إسـاده، وقد سؿاهؿ الدَّ

بارك اهلل -مـ الثؼات، وقد تقلك تخريج أحاديثفؿ الدكتقر محػقظ السؾػل 

 .(1)«طؾؾ الدارقطـل»يف تعؾقؼف طؾك  -فقف
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[1652]   

أشفد أن ٓ  :فؼال [،ورفع بصره إلك السؿاء] ،مـ تقضل فلحسـ القضقء»

 «.إلف إٓ اهلل، وحده ٓ شريؽ لف...

 ، وغقره.«مسـده»أخرجف أبق يعؾك يف  .مـؽر بزيادة )الرفع(

 لجفالة ابـ طؿ أبل طؼقؾ. :اهر الضعػضوهق إسـاد 

ولقس طـد مسؾؿ وغقره مؿـ ذكر جؿؾة الرفع، وقد أخطل الؿعؾؼ طؾك 

لحداثتف، وقؾة طؾؿف وفؼفف، فنن مـ طادتف  :حقث طزا )الرفع( إلك مسؾؿ« الؿسـد»

 .(2)د بؾقت هذا مـف كثقًرالؼ ،الؿشفقدوبقـ الشاهد  لؾػرق أكف ٓ يـتبف

[1653]   

اختؾػ العؾؿاء يف تشبقؽ إصابع يف الؿسجد، والذي يؼتضقف الجؿع 

 : ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلف  :إٓ يف حالة اكتظاره لؾصَلة ،بقـ إحاديث الصحقحة جقازه

إذا تقضل أحدكؿ يف بقتف، ثؿ أتك الؿسجد كان يف صالة حتك يرجع، فال »

« اإلرواء»ح اإلسـاد، كؿا يف وهق صحق .«يػعؾ هؽذا، وشبؽ بقـ أصابعف

(1/202)(1). 
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[1654]   

 .«ضعقػ». «ع اهلل طؾقف سائر سـتفع طؾك طقالف يقم طاشقراء، وسَّ مـ وسَّ »

اهلل بـ  بل سعقد الخدري، وطبدأأخرجف البقفؼل مـ حديث أبل هريرة، و

ساكقد وإن كاكت ضعقػة ففل إذا هذه إ: »بؼقلف طؾقفا وطؼب ،مسعقد، وجابر

 «.بعض أخذت ققة، واهلل أطؾؿ ضؿ بعضفا إلك

شرط التؼقية غقر متقفر فقفا، وهق سَلمتفا مـ الضعػ  قال األَْلَباكِل:

 .الشديد

 وقال:  وبقـ الشقخ األَْلَباكِل مـزلة كؾ حديث.

حديث التقسعة -مؿا يمكد ققل الذهبل وغقره مؿـ قال بـؽارتف ووضعف 

ا طـد لعؿؾ بف معروفً أكف مع شدة ضعػ أساكقده لؿ يؽـ ا :-يقم طاشقراء

السؾػ، وٓ تعرض لذكره أحد مـ إئؿة الؿجتفديـ، أو قال باستحباب 

، «فتاويف»التقسعة الؿذكقرة فقف، بؾ قد جزم بقضعف شقخ اإلسَلم ابـ تقؿقة يف 

كاتخاذه يقم -وهق مـ هق يف الؿعرفة بلققالفؿ، ومذاهبفؿ، وأن العؿؾ بف بدطة 

فؾؿ  ،طـ اإلمام أحؿد أكف سئؾ طـ هذا الحديث بؾ إكف كؼؾ، -حزن طـد الرافضة

مجؿقع »يره شقًئا، فؿـ شاء القققف طؾك كَلم شقخ اإلسَلم فؾقرجع إلك 

 .(2)(129 -15/100« )الػتاوى
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[1655]   

ما ذكره مـ طدم الؾزوم إذا وقػ الـاقد يف كؼده طـد ضعػ السـد، أو »

كاإلمام  :لـؼادالراوي فقف، ولقس هذا مـ شلن العؾؿاء، والحػاظ، وإئؿة ا

البخاري، وأبل حاتؿ، وابـ ِحبَّان، والذهبل، وابـ طبد الفادي، وابـ الؼقؿ، 

وشقخفؿا ابـ تقؿقة، والعسؼَلين، وغقرهؿ، فنهنؿ يـظرون إلك الؿتـ أيًضا، 

اب، أو وضاع لؿخالػتف لؾشرع،  :ويحؽؿقن طؾقف بالقضع، ولق لؿ يؽـ فقف كذَّ

لػظقة فقف، أو مبالغة ضاهرة، وكحق ذلؽ مؿا  أو العؼؾ، أو لؾقاقع، أو لسؿاجةٍ 

 «.يؾحظف أمثال إئؿة الؿذكقريـ

ٓ يؾزم »بؼقلف: « تـزيف الشريعة»كَلم إَْلَباكِل يف تعؼبف لؽَلم ابـ طراق يف 

 .(2)«مـ كقن الحديث مـؽًرا أن يؽقن مقضقًطا...

[1656]   

ذي ال «الجامع الصغقر»متساهؾ يف كؼد إحاديث، وكتابف  $السققصل 

اب، أو وضاع قد اغتص بإحاديث  ،زطؿ يف مؼدمتف أكف صاكف مؿا تػرد بف كذَّ

، ومـ أسباب «ضعقػ الجامع الصغقر»ا يف كتابل الؿقضقطة، كؿا تراه جؾقًّ 

وققفف يف الـؼد طـد السـد فؼط، وهق الذي يسؿقف الققم بعضفؿ بالـؼد  :ذلؽ

فقـتؼد الؿتـ  ،قؾ إئؿةفقسؾؽ سب ،الخارجل، وإن كان أحقاًكا تتػتح قريحتف
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ِعقػة»أيًضا، وهق الـؼد الداخؾل طـد ذاك البعض، كؿا تراه يف حديث يف  « الضَّ

 .(2)(6815)ح

[1657]   

ا، وأن يتسابؼقا إلك معرفة يجب طؾك أهؾ العؾؿ أن ٓ يؼؾد بعضفؿ بعًض 

الخقر، والعؿؾ بف، وقد تبقـ لل بتتبعل لـؼد البقفؼل لألحاديث، وأساكقدها، 

تذكر أكف قال يف أفؿا  ،كف متساهؾ، وضـقـ بنططائفا حؼفا مـ الـؼدورجالفا أ

اب، أو وضاع(، وقد راجعُت إ) ف:ويا)إكف مقضقع(، أو يف ر :حديث ما - كف كذَّ

 سؾسؾة» كتابل مـ إول الؿجؾدَ  -ذكرُت  الذي مـ أجؾ التثبت مـ هذا

رواهتا،  ، وتتبعت فقف كؾ إحاديث التل كان البقفؼل مـ«الضعقػة إحاديث

جد فقفا وٓ حديًثا واحًدا أفؾؿ  ،وحؽؿ طؾقفا إئؿة الحػاظ بالقضع والبطؾ

ل يف قهتام رواهتا بالقضع، أو أن يؼاشاركفؿ يف حؽؿفؿ الؿشار إلقف، أو يف 

اب(، ولق أصؾؼف مثؾ البخاري طؾقف  .(1)أحدهؿ: )كذَّ

[1658]   

فؿ اختؾػت فقف أققال الحػاظ الؿتؼدمقـ مـ :«بَش قْ ر بـ َح فْ َش »

كف حسـ، وذلؽ يعـل: أن يف حػظف إ :والؿتلخريـ، وغاية ما ققؾ يف حديثف

                                           

 (.6815( حديث: )29/769( )2)

 (.6815( حديث: )29/769( )1)



   
« السلسلت الضعيفت»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
793 

 

وهق -كلبل حاتؿ، وابـ طدي، وغقرهؿا-ضعًػا، وذلؽ مؿا صرح بف مـ جرحف 

يظفر ضعػ حػظف،  االراجح الذي دل طؾقف تتبع أحاديثف، فنكف يف كثقر مـف

 ومخالػتف ٕحاديث الثؼات.

 .(2)«كثقر اإلرسال وإوهام صدوق» :«التؼريب»قال الحافظ يف 

[1659]   

ولؾباغـدي أشقاء أكؽرت طؾقف مـ » (:7/411« )الؽامؾ»قال ابـ طدي يف 

 «.أكف ٓ يتعؿد الؽذب قإحاديث، وكان مدلًسا يدلس طؾك ألقان، وأرج

مخؾط »ومـ تؾؽ إلقان ما بقـف الدارقطـل بؼقلف:  قال األَْلَباكِل:

ؼط بقـف وبقـ شقخف ثَلثة، وهق كثقر ؽتب طـ بعض أصحابف، ثؿ يسيَ  ،مدلس

 .(1)«$الخطل 

[1661]   

 هق سقر الؾقؾ. لجة(:)الدُّ 

يؼال: )أْدَلَج( بالتخػقػ: إذا سار مـ أول » «:الـفاية»قال ابـ األثقر يف 

َلَج( بالتشديدو الؾقؾ. بالضؿ، -إذا سار مـ آخره، وآسؿ مـفؿا )الدلجة(  :)ادَّ

 (1)«ؾقؾ كؾفومـفؿ مـ يجعؾ )اإلْدٓج( ل -والػتح
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[1661]   

 «.يقم الؼقامة« كػسف»مـ أقال كادًما أقال اهلل : »حديث

 «.الؽامؾ»أخرجف ابـ طدي يف  .مـؽر بذكر )كػسف(

« طثرتف»، و«بقعتف» والؿحػقظ يف الحديث ما ذكرتف طـ الؿـذري بؾػظ:

(، ولف شاهد مـ حديث 5/281« )إرواء الغؾقؾ»مؽان: )كػسف(، وهق مخرج يف 

 .(2)(1629« )الصحقحة»ج يف أبل شريح، ومخر

[1662]   

)البقسل( كسبة إلك  «.الحسـ بـ طبد إطؾك الصـعاين البقسل»

)صـعاء القؿـ(، وقد أورده السؿعاين يف هذه الؿادة مـ ـ)بقس(... قرية ب

 .(1)«إكساب»

[1663]   

 ضعقػ، كؿا قال أبق ُزْرَطة، وتبعف الذهبل، والعسؼَلين. «.بشار بـ كدام»

 .(1)( فشذَّ 6/221« )الثؼات» ذكره ابـ ِحبَّان يف
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[1664]   

كؿا هق -وهذا مـف تضعقػ  «.شقخ يؽتب حديثف» حاتؿ: لمعـك ققل أب

بلكف يؽتب  (2/17) «الجرح»ول كتاب أبؾ قد فسره ابـف يف  -ضاهر مـ العبارة

يؽتب »بلن ققلف:  «الؿقزان»وقد صرح الذهبل يف  حديثف، ويـظر فقف اطتباًرا.

 .(2)«لقس بحجة»أي:  «حديثف

[1665]   

( 2/1/199ترجؿف ابـ أبل حاتؿ يف كتابف ) :)حـان بـ سدير الصقريف(

 برواية جؿع طـف، ولؿ يذكر فقف جرًحا وٓ تعديًَل.

َراُقْطـِل يف و هق مـ شققخ »، وقال: «الؿمتؾػ والؿختؾػ»ترجؿف الدَّ

 «.الشقعة

ابـ مدير الصقريف » «:الؾسان»، ويف «حبان بـ يزيد» :«الؿقزان»ووقع يف 

 «.قيفالؽ

وأكا أخشك أن يؽقن هذا هق )َحـان( بػتح » :«الؾسان»وقال الحافظ يف 

 «.بقفأتصحػ اسؿف، واسؿ  ،الؿفؿؾة، وأبقه )َسِدير( بػتح السقـ بقزن )قدير(

أكف أورده فقفؿ الـجاشل يف كتابف  :وإن مؿا يمكد أكف مـ )شققخ الشقعة(
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ر حـان ؿِّ . وطُ ..ـارلف كتاب يف صػة الجـة وال(: »221وقال )ص ،«الرجال»

 .(2)«طؿًرا صقيًَل 

[1666]   

 «.حرب بـ حسـ الطحان» :«رجالف»ذكر الـجاشل يف 

 «.الثؼات»ذكره ابـ ِحبَّان يف و «.شقخ» قال ابـ أبل حاتؿ:

 «.طامل الرواية، لف كتاب ،مر يف الحديثكقيف قريب إ» قال الـجاشل:

 .(1)«شقعل! :أي»قلف: بؼ« طامل الرواية» :يف ققلف« الؾسان»وفسر الحافظ يف 

[1667]   

ما مـ أمقر طشرة إٓ أتك اهلل يقم الؼقامة مغؾقلة يده إلك طـؼف، فنن كان »

 «.ا زيد إلك غؾفا فؽ غؾف، وإن كان مسقئً محسـً 

، «مسـده»أخرجف البزار يف  .مـؽر بزيادة )وإن كان مسقًئا زيد إلك غؾف(

 وآفتف: طقسك بـ الؿسقب، وططقة العقيف ضعقػان.

فنن كان »دون ققلف:  ،الحديث قد ثبت مـ حديث أبل هريرة وغقرهإٓ أن 

 .(1)(1612رقؿ )« الصحقحة»وهق مخرج يف  إلخ.« محسـًا...
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[1668]   

هق: )طبد الؿؾؽ بـ معـ الـفشؾل( « طبد الؿؾؽ بـ معـ الؿجاشعل»

، وإن كان «ابـ ِحبَّان»، و«ابـ أبل حاتؿ»ثؼف ابـ َمِعقـ، والؿرتجؿ يف والذي 

 طرفف.غقره فؾؿ أ

وهـاك ثؼة شاركف يف اسؿف، واسؿ أبقف، وفارقف يف كسبتف، وبؾده، وهق طبد 

أن ابـ  :ففذا كقيف، وذاك بصري، ومـ الغرائب ،الؿؾؽ بـ معـ الؿسعقدي

ِحبَّان لؿ يرتجؿ لفذا الؿسعقدي الؽقيف، وهق أشفر مـ البصري، ولؿ يـتبف لفذا 

ر ترجؿة الؿسعقدي يف ، فنكف لؿا ذكر مصاد«هتذيب الؿزي»الؿعؾؼ طؾك 

 .(2)...االحاشقة طؾك طادتف الجارية، وهل مػقدة بَل شؽ جزاه اهلل خقرً 

[1669]   

 ڱ﴿وقد اختؾػت أثار الؿقققفة، والؿؼطقطة يف تػسقر ققلف تعالك: 

 :فؼقؾ .ڠففل تعـل: سؾقؿان  .[11]ص:  ﴾ڻ ں ں ڱ

ل وقا ا.وقال بعضفؿ: كاكت طشريـ ألػً  طؼرها، وضرب أطـاقفا بالسقػ.

 ا لفا.آخرون: بؾ جعؾ يؿسح أطراففا وطراققبفا بقده حبًّ 

، ثؿ ساقف بنسـاده طـ طؾل بـ أبل صؾحة «تػسقره»ذكره اإلمام الطربي يف 

طـ ابـ طباس أكف فسره بذلؽ، وهذا الؼقل الذي ذكركاه طـ ابـ طباس أشبف 
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عرقبة، ا باللقعذب حققاكً  -إن شاء اهلل-لؿ يؽـ  ملسو هيلع هللا ىلصبتلويؾ أية: ٕن كبل اهلل 

ًٓ مـ مالف بغقر سبب سقى أكف اشتغؾ طـ صَلتف بالـظر إلقفا، وٓ  ويفؾؽ ما

 ذكب لفا باشتغالف بالـظر إلقفا.

ا طـدي. وإن كان الحافظ ابـ  وهذا ترجقح اإلمام الطربي، وهق مؼبقل جدًّ

 .(2)«فقف كظر..»كثقر لؿ يرضف، وتعؼبف بؼقلف: 

[1671]   

 ،ػقان مستؿؾل يزيد بـ هارونهق ابـ بشقر أبق س «.هارون بـ سػقان»

مات  ،برواية جؿع آخر طـف« تاريخ بغداد»لف ترجؿة يف  ،)الديؽ(ـب يعرف

وكذلؽ فعؾ الذهبل يف  ولؿ يذكر فقف جرًحا وٓ تعديًَل. ،(152سـة )

 .(1)«تاريخ اإلسَلم»

[1671]   

طؾؿ أحًدا روى طـف غقر أبل أٓ »قال ابـ الؿديـل:  «.كاجقة بـ كعب»

 «.إسحاق

 ففق مجفقل. ْلَباكِل:قال األَ 

ا أن يقثؼف الحافظ يف  ، ولؿ يرو طـف غقره، وابـف «التؼريب»ومـ الغريب جدًّ
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ولؿ يقثؼف غقر العجؾل، وابـ ِحبَّان الؿعروفقـ  يقكس بـ أبل إسحاق طؾك ققل.

 .(2)بتساهؾفؿا يف تقثقؼ الؿجفقلقـ

[1672]   

ًٓ : «صدوق لف أوهام» ققل الحافظ: إٓ طـد  ،فؿثؾف يؽقن حديثف مؼبق

 .(1)مخالػتف لؿـ هق أوثؼ مـف.

[1673]   

كان ٕن يؼقم أربعقـ خريًػا  ،لق يعؾؿ الؿار بقـ يدي الؿصؾل ماذا طؾقف»

 «.خقر لف مـ أن يؼقم بقـ يديف

رجالف رجال  ،وهق إسـاد صحقح أخرجف البزار. .بؾػظ )خريػ( شاذ

ـف إٓ أكف قد خقلػ يف مت ،الشقخقـ غقر أحؿد بـ طبدة الضبل، وهق ثؼة

 :وإسـاده

ٓ -ٕن يؼقم أربعقـ »بؾػظ:  ،قال أحؿد: ثـا سػقان بف مختصًرا أما الؿتـ:

 «.خقر لف مـ أن يؿر بقـ يديف -دري مـ يقم، أو شفر، أو سـةأ

 ا(، وهذا هق الؿحػقظ طـ سػقان وغقره طـ سالؿ.)خريػً  :فؾؿ يذكر فقف

مـ صرق  وغقرهؿ. هؽذا أخرجف ابـ ماجف، وأبق طقاكة، والطحاوي، والطرباين،
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 «.خريًػا» :ا دون لػظطـ سػقان بـ طققـة بف سـدً 

سـاد والؿتـ مـ مالؽ، والثقري يف وقد تقبع ابـ طققـة طؾك هذا اإل

فاتػاق همٓء  ،(698« )صحقح أبل داود»، وغقرهؿا، وهق يف «الصحقحقـ»

ؼل يف الثَلثة الثؼات طؾك مخالػة حديث سػقان بـ طققـة يف إسـاده ومتـف مؿا يؾ

الـػس أكف مـ أوهام سػقان يف إسـاده، ولذلؽ جزم الحافظ بلكف مؼؾقب يف 

، ويف زيادتف لػظة )خريًػا( يف كؼدي ٓسقَّؿا «اإلصابة»)ترجؿة أبل الجفقؿ( مـ 

 وأهنا لؿ ترد يف رواية الجؿاطة طـف.

مـ هذا التتبع لرواية سػقان أكف كان يضطرب يف رواية  -واهلل أطؾؿ-ويبدو 

 ا.ا لفؿ متـً مخالػً  ،اا لرواية الثؼات سـدً فتارة يرويف مقافؼً  ،اا ومتـً يث سـدً الحد

شبقؾل بايراده هذه الزيادة لؿ يحسـ الحافظ طبد الحؼ طبد الحؼ اإل

ولؼد تؽؾػ ابـ الؼطان الػاسل  ،(2/126« )حؽام الصغرىإ»الشاذة يف كتابف 

)أربعقـ خريًػا( يف ـوالجزم ب يف تربئة ابـ طققـة مـ تخطئتف يف إسـاده الؿؼؾقب،

 .(2)«بقان القهؿ واإليفام»كتابف السابؼ 

[1674]   

« تؾبقس إبؾقس»ومـ إحاديث التل أوردها ابـ الجقزي يف كتابف 

 «.مـ جفر بالؼراءة هناًرا فارجؿقه بالبعر»(: حديث: 250)ص
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 ق، وآفتف: يزيد بـ يقسػ أب«التاريخ»أخرجف الخطقب يف . وهق مـؽر

: «الؿغـل»متػؼ طؾك ضعػف، وبعضفؿ تركف، وقال الذهبل يف  يقسػ الشامل

 «.واه: »«الؽاشػ»، وقال يف «تركقه»

وغقرها مـ إحاديث التل أودطفا كتابف، وذكرت كص كَلم الحافظ 

السخاوي يف رمقف إياه بالتساهؾ والتـاقض، وذكره يف تصاكقػف الحديث 

 الؿقضقع وشبفف.

( مـ إحاديث 6910ح، و6912/ح981/ص29ج) ومثؾف حديث:

ن ذلؽ مـ تساهؾف، أ، و«تؾبقس إبؾقس»الؿقضقطة التل أوردها ابـ الجقزي يف 

وٓ يشػع لف أكف ساقف بنسـاده: ٕن جؿاهقر قرائف لقسقا مـ أهؾ العؾؿ والؿعرفة 

 .-كؿا ٓ يخػك-بـؼد إحاديث 

يا  رحؿؽ اهلل !ما أجؿؾ اإلكصاف ،كا، وغػر اهلل لفؿءرحؿ اهلل طؾؿا قؾت:

جؿاهقر خقر الؼرون كاكقا طؾك معرفة بـؼد الؿتقن  ،أجابة يف الصؿقؿ، ألباين

أما يف الؼرن السادس وما  ،وهؿ مـ أهؾ العؾؿ والؿعرفة بـؼد إحاديث ،والسـد

 .(2)لغؾبة الجفؾ، واكتشار البدع :حقجفؿ لؾعؾؿأبعده فؿا 

[1675]   

 ثة: هـاك يف الرواة هبذا آسؿ والـسب ثَل «.سعقد بـ زكريا»
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  .: مجفقل، كؿا قال أبق حاتؿأحدهؿ

 روى طـف جؿع ذكرهؿ ابـ أبل حاتؿ. ،: مستقروالثاين

: سعقد بـ زكريا الؿدائـل أبق طؿر، وهذا هق الذي يصدق طؾقف الثالث

، فؼد ذكروا يف ترجؿتف كحق طشرة أققال «اختؾػ يف ثؼتف وجرحف»ققل الَفْقَثِؿل: 

تقسط، ولعؾ أقرهبا ما رواه إثرم طـ متضاربة: ما بقـ مقثؼ، ومضعػ، وم

يف  -رىأ-لؿ؟ قال: لؿ يؽـ بف  :فؼؾت لف ،كتبـا طـف، ثؿ تركـاه»اإلمام أحؿد: 

 «.كػسف بلس، ولؽـ لؿ يؽـ صاحب حديث

 .(2)ن وجد لف شاهد أو متابعإفؿثؾف قد يحسـ حديثف  ،وهذا جرح مػسر

[1676]   

 صػة خاتؿ بعد أن ذكر إحاديث يف« فتح الباري»أكد الحافظ يف 

وأما ، (6/561« )بقضة الحؿامة»مـفا حديث جابر بـ سؿرة بؾػظ:  ،الـبقة

ما ورد مـ أهنا كاكت كلثر محجؿ، أو كالشامة السقدء، أو الخضراء، أو 

 ،، أو كحق ذلؽ(وأكت الؿـصقر رْ ِس )مؽتقب طؾقفا: )محؿد رسقل اهلل(، أو 

 فؾؿ يثبت مـفا شلء.

، فنكف غػؾ «صحقح ابـ ِحبَّان»وقع مـفا يف  وٓ تغرت بؿا»ثؿ قال الحافظ: 

 «.مـ حقث صحح ذلؽ، واهلل أطؾؿ
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ِعقػة»: والحديث أورده إَْلَباكِل يف قؾت أخرجف ابـ  .(6911)ح « الضَّ

 .(2)، وهق مـؽر«صحقحف»ِحبَّان يف 

[1677]   

 «.صالح»أحسـ ما ققؾ فقف:  «.رباح بـ أبل معروف»

وأورده يف  ،(2/100« )الضعػاء»لورده يف ف .$تـاقض فقف ابـ ِحبَّان و

 .(6/107« )الثؼات»

الرواة الذيـ ترجؿ لفؿ ابـ حبان يف »: وهذا مؿا يستدرك طؾك كتاب قؾت

 «.الؿجروحقـ واطادهؿ يف الثؼات

 :فائدة

ا، فؼد صرح يف ا ٓ طؾؿً كف متـاقض طـدي تللقػً إ :ولؽـل أققل قال األَْلَباكِل:

الخطل أكف ٓ يحتج هبؿ طـد التػرد، بؾ بعض الرواة أخريـ الذيـ وصػفؿ ب

صحقح »، وقد حؼؼت ذلؽ يف مؼدمة كتابل «الضعػاء»جعؾفا قاطدة مؼدمة 

ففق ضعقػ فقفؿا طـد التػرد، وهذا  ،فَل مـافاة بقـ الؽتابقـ يف الحؽؿ «.الؿقارد

 .(1)«صدوق لف أوهام»معـك ققل الحافظ: 

                                           

 (.6911( حديث: )29/2005-2006( )2)

 (.6911( حديث: )29/2008( )1)
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[1678]   

 «.باصؾ ٓ أصؾ لف» «.سرما ألفاك طـ ذكر اهلل تعالك ففق َمق: »حديث

حتك وٓ يف إحاديث الؿقضقطة، وهق مـ إحاديث الؽثقرة التل سقد هبا 

الشقخ طبد الغـل بـ إسؿاطقؾ الـابؾسل الصقيف دون أن يعزوها إلك مصدر 

مـ كتب السـة، ولق كاكت تروي ما هب ودب مـ إحاديث الؿقضقطة 

سؿاع  إباحةَ « ت يف سؿاع أٓتإيضاح الدٓٓ»كتابف يف يميد هبا  ،والؿـؽرة

كت الـقة اإذا ك ،كقاطفا، واختؾػت أصقاهتاأمفؿا تعددت  ،أت الطرب

 صقبة، كؿا هق مذكقر يف كتابف.

ولؼد اغرت هبذه الرسالة وما فقفا مـ تحريػ الـصقص كثقر مـ مشايخ 

الطرق، وغقرهؿ الذيـ يضربقن طؾك الدفقف، وربؿا طؾك الـاي يف حؾؼات 

غاين ا، فنكف كان يستؿع ٕبؾ مـفؿ الشقخ محؿد الغزالل الذي تقيف قريبً  ذكرهؿ،

 .(2)!!)أم كؾثقم(، و)فقروز( لؽـ بـقة حسـة

[1679]   

، وجعؾت قرُة والطقُب  حبب إلك كؾ اْمرئ شلء، وحبب إلل الـساءُ »

 «.حبب إلك كؾ امرئ شلء»ٓ أصؾ لف بالزيادة التل يف أولف:  «.طقـل يف الصَلة

 «.تسديد الؼقس برتتقب الػردوس»يف  إلك ذلؽ أشارولعؾ الحافظ 

                                           

 (.6916( حديث: )29/2026( )2)
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طؾك أهنا مػسدة  ءسـة زيادة لػظ: )ثَلث(، وقد كبف العؾؿالواشتفر طؾك إ

لؾؿعـك: ٕن الصَلة لقست مـ أمقر الدكقا، كؿا هق الشلن يف )الطقب 

 .(2)والـساء(

[1681]   

ٓ أصؾ لف مرفقًطا، «. ٓ ما طؼؾ مـفاإلقس لؾعبد مـ صَلتف : »حديث

 ،«اإلحقاء»وقد أورده الغزالل مرفقًطا يف  وإكؿا صح مقققًفا طـ بعض السؾػ.

 «.لؿ أجده مرفقًطا»فؼال الحافظ العراقل يف تخريجف: 

وكذلؽ أورده العَلمة تاج الديـ السبؽل يف فصؾ فقف جؿقع ما وقع يف 

صبؼات »مـ إحاديث التل لؿ يجد لفا إسـاًدا مـ كتابف  «اإلحقاء»كتاب 

 .(1)(9/297« )عقة الؽربىالشاف

[1681]   

 ،حتك إذا طرفتفؿ خرج مـ بقـل وبقـفؿ فؼال: هؾؿ ،فنذا زمرة ،ائؿقكا أبقـا »

قؾت: أيـ؟ قال: إلك الـار واهلل! قؾت: وما شلهنؿ؟ قال: إهنؿ ارتدوا بعدك طؾك 

 «.... الحديثىأدبارهؿ الؼفؼر

                                           

 (.6990( حديث: )29/2019( )2)

 (.6992( حديث: )29/2016-2017( )1)
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 فتح( مـ صريؼ محؿد بـ - 6587أخرجف البخاري ). شاذ، أو مـؽر

 حدثـا أبل قال... :فؾقح

وهذا إسـاد غريب تػرد بف البخاري دون مسؾؿ، وسائر  قال األَْلَباكِل:

 ، وطؾتف طـدي يف إسـاده ومتـف.«الصحقح»أصحاب 

: «التؼريب»فػقف )فؾقح بـ سؾقؿان(، وهق كؿا قال الحافظ يف  :اإلسـاد

 «.صدوق كثقر الخطل»

 «.صدوق يفؿ»افظ فقف: وقريب مـف ابـف )محؿد بـ فؾقح(: قال الح

خرج لف أقؾت: » (:553-552« )مؼدمة الػتح»قال الحافظ يف ترجؿتف يف 

البخاري كسخة مـ روايتف طـ أبقف طـ هَلل بـ طؾل طـ ططاء بـ يسار طـ أبل 

 «.تقبع طؾك أكثرها طـده ،هريرة، وبعضفا طـ هَلل طـ أكس بـ مالؽ

البخاري اطتؿاده طؾك قؾت: لؿ يعتؿد طؾقف » وقال يف ترجؿة )فؾقح(:

مالؽ، وابـ طققـة، وأضراهبؿا، وإكؿا أخرج لف أحاديث أكثرها يف الؿـاقب، 

 «.وبعضفا يف الرقاق، وروى لف مسؾؿ حديًثا واحًدا، وهق حديث اإلفؽ

قال ابـ َمِعقـ، وأبق حاتؿ، » «:الضعػاء»، ويف «الؽاشػ»وقال الذهبل يف 

 «.والـََّساِئل: لقس بالؼقي

فػقف مخالػة ٕحاديث الحقض الؽثقرة، وهل قد  تعؾؼ بالؿتـ:يما وأما 

 :ا مـ ذلؽ طـد البخاري وغقره مؿـ استقطبفاجاوزت الثَلثقـ حديًثا، أو قريبً 
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 «.البعث والـشقر»، والبقفؼل يف «السـة»كالحافظ ابـ أبل طاصؿ مـ كتاب 

كؾفا فجعؾ الؼصة رؤيا مـامقة، وإحاديث  ،«كا كائؿأبقـا » مـفا ققلف:

 .!خالقة طـ هذه الزيادة الؿـؽرة، ومـ غرائب الحافظ ابـ حجر أكف تلولفا

ا مـل طؾك اطتؿادً « صحقح الجامع الصغقر وزيادتف»وكـت قد أوردتف يف 

فرأيت أن أحرر  ،ما وقد حصحص الحؼ، وتبقـ الصقابأ ،تخريج البخاري إياه

 .(2)قع لفا لؾحؼ الذي أمركا بالخضا لألمة، ورجقطً هذا البحث كصحً 

[1682]   

 «.ضعقػ»«. إذا وسد إمر إلك غقر أهؾف فاكتظر الساطة: »حديث

( مـ صريؼ فؾقح بـ 1/162(، وأحؿد )6996، 59أخرجف البخاري )

 سؾقؿان قال: حدثـل أبل...

تػرد بف البخاري دون بؼقة الستة،  ،وهذا إسـاد ضعقػ» قال األَْلَباكِل:

ا ففق كثقر ن، فنكف وإن كان صدوقً فؾقح بـ سؾقؿا»وسائر الؿشاهقر، وطؾتف: 

أٓ وهق الحافظ ابـ حجر  ،الخطل، كؿا صرح بف أطرف الـاس برجال البخاري

 .(1)«العسؼَلين، وهق حديث مـ أفراد البخاري..

                                           

 (.6995( حديث: )29/2012( )2)
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[1683]   

 «.فاسؼـا، وإٓ كرطـا ،إن كان طـدك ماء بات هذه الؾقؾة يف شـة: »حديث

 «.ضعقػ»

دارمل، وابـ ماجف، وابـ ِحبَّان، (، وأبق داود، وال5621أخرجف البخاري )

 كؾفؿ مـ صريؼ فؾقح بـ سؾقؿان... ،وابـ أبل شقبة، وأحؿد

وهذا إسـاد ضعقػ، وسقاق غريب )بذكر الؽراع فقف(،  قال األَْلَباكِل:

وطؾتف: فؾقح بـ سؾقؿان، فنكف سقئ الحػظ، ولذلؽ ضعػف الحافظ، كؿا تؼدم 

« الؿحؾك»ـ أبل سؾقؿ(، فؼد ذكر يف )لقث بـمراًرا، وقركف ابـ حزم يف الضعػ ب

مسللة: والؽرع مباح، وهق أن يشرب بػؿف مـ الـفر، أو العقـ، أو الساققة »قال: 

 «.إذ لؿ يصح فقف هنل

فنذا لؿ يصح هنل وٓ  ،فؾقح ولقث متؼاربان»وقال:  ثؿ ذكر هذا مختصًرا.

 .(2)«أمر فؽؾ شلء مباح...

[1684]   

 ألسَت  :فؼال لف ،ربف يف الزرع ستلذناأن رجًَل مـ أهؾ الجـة : »حديث

قال: فبذر فبادر الطرف كباتف،  ،فقؿا شئت؟ قال: بؾك، ولؽـ أحب أن أزرع

 «.ضعقػ» «.فؽان أمثال الجبال... الحديث ،واستقاؤه، واستحصاده

                                           

 (.6999( حديث: )29/2092( )2)
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 ( مـ حديث 1/522(، وأحؿد )7529و 1198أخرجف البخاري )

 فؾقح بـ سؾقؿان.

وقد رأيت الؿؾؼب  ،)فؾقح(طؾتف  ،وهذا إسـاد ضعقػ بحديث غريب

كػسف الدكتقر طبد الؿعطل الؼؾعجل تعامك طـ كَلم الجارحقـ! فؼال يف 

حديثف يف الؽتب  ف،متػؼ طؾك تقثقؼ»: «تعؾقؼف طؾك ترجؿتف يف ضعػاء العؼقؾل»

 «.الستة مرتجؿ يف التفذيب

فؾقح بـ »مـفا ققل ابـ َمِعقـ:  وتعامك طـ روايات أخرى لألئؿة.

 .(2)«سؾقؿان: ضعقػ

[1685]   

 «.كما يـبغل لـبل أن يؼقل: إين خقر مـ يقكس بـ متَّ : »حديث

أخرجف أبق داود، وطـف البقفؼل، وأحؿد، وابـف يف  .مـؽر بؾػظ: )كبل(

 «.الؽبقر»، والطرباين يف «الؿسـد»

وهق صاحب -رجالف ثؼات لؽـ محؿد بـ إسحاق  ،وهذا إسـاد ضعقػ

 مدلس، وقد طـعـف. -«السقرة»

(، ومسؾؿ، 9610أخرجف البخاري ) «.... لعبد: »ؾػظوالؿحػقظ: ب

                                           

 (.6950( حديث: )29/2091( )2)
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 .ڤوغقرهؿا مـ حديث ابـ طباس، وأبل هريرة 

ٓ يؼقلـ »بؾػظ: ، «مسـده»يعؾك يف  قبأ خرجفأويقافؼفا يف الؿعـك ما 

 الحديث.« أحد: إين...

وقد تؽؾػ الخطابل، وغقره يف تقجقف الحديث، والتقفقؼ بقـف وبقـ حديث 

 .(2)واهلل أطؾؿ لضعػ إسـاده. :وٓ داطل لذلؽ ة.ابـ طباس، وأبل هرير

[1686]   

 «.ٓ طؼقبة فقق طشر ضربات إٓ يف حد مـ حدود اهلل: »حديث

وهذا الؾػظ هبذا  ،(6899أخرجف البخاري ) .«العؼقبة»مـؽر بؾػظ: 

صدوق »اإلسـاد مـ أفراد البخاري، وطؾتف: الػضقؾ هذا، فنكف كؿا قال الحافظ: 

 «.ى لف البخاري متابعةلف خطل كثقر، وإكؿا رو

وهذا الحديث مـ هذا الؼبقؾ، فنكف إكؿا ساقف طؼبف بروايتف بنسـاده طـ 

َل يجؾد فقق طشر جؾدات... »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصسؾقؿان بـ يسار... كان الـبل 

 .«الحديث

 .(1)وهبذا الؾػظ رواه بؼقة الستة، وغقرهؿ، وهق الؿحػقظ الصحقح

                                           

 (.6957( حديث: )29/2051( )2)
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[1687]   

« محؿد بـ مروان»ؿف اس، «الؿجالسة»صاحب مملػ « الديـقري»

 :مختؾػ فقف

َراُقْطـِل   «.هق طـدي مؿـ يضع الحديث» :$قال الدَّ

 «.كان ثؼة كثقر الحديث» «:الصؾة»وقال مسؾؿة يف 

 فاهلل أطؾؿ بحالف. ،وهذا اختَلف شديد وقال األَْلَباكِل:

 والدارقطـل أطؾؿ بالرجال مـ مسؾؿة، وهق ابـ الؼاسؿ الؼرصبل.

لؿ يؽـ » :«السقر»وقال الذهبل يف ، فقف بعضفؿبؾ إن هذا قد تؽؾؿ 

 .(2)«بثؼة

[1688]   

ا هق مـ أسقأ الؿطبقطات، وأكثرها تحريػً  لؾرافعل.« تاريخ قزويـ»

 .(1)وتصحقًػا: ٕن الؼائؿ طؾك صبعفا رجؾ شقعل رافضل جاهؾ، واهلل الؿستعان

[1689]   

 إذا استقؼظ أحدكؿ مـ مـامف، فَل يدخؾ يده يف اإلكاء حتك يغسؾفا، فنكف»

                                           

 (.6965( حديث: )29/2065( )2)
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 «.ٓ يدري أيـ باتت يده، ويسؿل قبؾ أن يدخؾفا

، وابـ طدي يف «الضعػاء»أخرجف العؼقؾل يف  .مـؽر بزيادة )التسؿقة(

وآفتف: مـ طبد اهلل بـ محؿد بـ يحقك بـ  «.إوسط»، والطرباين يف «الؽامؾ»

 طروة.

وهذه الؾػظة غريبة يف الحديث، وأحاديثف » ويف ترجؿتف قال ابـ طدي:

 وكحقه ققل العؼقؾل. «.ؿا ٓ يتابعف الثؼات طؾقفطامتفا م

رواه الشقخان وغقرهؿا، ولف  :ومؿا يمكد كؽارة هذه الزيادة، بؾ بطَلهنا

 .(2)دون هذه الزيادة شقاهد مـ

[1691]   

أن ما تػرد بف الرافعل وأمثالف مـ الؿتلخريـ » وقاطدة الؿحدثقـ:

 .(1)«ضعقػ

[1691]   

 «.لؼقلمـ ا اطؿؾقا فؽُؾ مقسر لؿا خؾؼ لف: »حديث

وهذا إسـاد صحقح طؾك شرط الشقخقـ،  «.الؽبقر»أخرجف الطرباين يف . شاذ

                                           

 (.6977( حديث: )29/2076( )2)
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 ، وذلؽ ٕمريـ: «مـ الؼقل» :ولؽـل يف شؽ كبقر مـ ثبقت ققلف يف آخره

  .شؽ دوكفركف رواه جؿع مـ الثؼات طـ يزيد ال: أاألول

ا أخرجف البخاري، ومسؾؿ، وابـ ِحبَّان، وأبق داود، وأحؿد، والطرباين أيًض 

 دون هذه الزيادة. ،كثرأمـ ستة صرق، أو 

لؿ يؽـ  ،فنن الؿتػرد هبذه الزيادة إسؿاطقؾ ابـ طؾقة :والسبب اآلخر

ا مـ حػظف إياها، فنن اإلمام أحؿد قد رواه طـف مباشرة مثؾ رواية متلكدً 

 «.أو كؿا قال!»تبعفا بؼقلف: أإٓ أكف  ،الجؿاطة

 .(2)ء مـ الشؽ يف ضبطف لؾحديثشارة أن ابـ طؾقف كان يف كػسف شلإوفقف 

[1692]   

 .«مجـقن»أكثروا ذكر اهلل حتك يؼقلقا: : »حديث

، وابـ ِحبَّان، وابـ طدي، والبقفؼل «مسـده»أخرجف أبق يعؾك يف «. مـؽر»

فقثؿ طـ أبل سعقد الخدري الالسؿح طـ أبل  لمـ صريؼ دراج أب، «الشعب»يف 

 مرفقًطا.

 كؽر طؾك دراج.أفقؿا  أورده الحافظ الذهبل مـ حديث الرتجؿةو

 .ايعـل دراًج  «.أحاديثف مـاكقر» :وقال اإلمام أحؿد

                                           

 (.7017( حديث: )29/2217( )2)



   
« لسلت الضعيفتالس»فائدة حديثيت منتقاة من  1700

 لأللباني
814 

 

يؿقؾ إلك تحسقـ « الؿداوي»وقد رأيت الشقخ أحؿد الغؿاري يف كتابف 

 أحاديث دراج طـ أبل الفقثؿ يف ثَلثة مقاضع مـ كتابف.

جؾقؾ  ،نلوهذا الحديث طظقؿ الش» :«الؿداوي»وقال الغؿاري يف كتابف 

أوصؾفا العارف أبق طبد اهلل محؿد بـ طؾل  ،ؿؾ طؾك فقائد كثقرةيشت ،الؼدر

طـقان أهؾ »يف مجؾد لطقػ سؿاه  ،الزواوي البجابل إلك مئة وست وستقـ فائدة

السقر الؿصقن وكشػ طقرات أهؾ الؿجقن بؿا فتح اهلل بف مـ فقائد حديث: 

 «.د هللوقد قرأتف، واكتػعت بف، والحؿ ،«ذكروا اهلل حتك يؼقلقا: مجـقنا»

مـ هذا الزواوي البجايل؟ ٓ شؽ أكف مـ غَلة  :$قال األَْلَباكِل 

ا ذيدلؽ طؾك ذلؽ ه ،الصقفقة الجاهؾقـ بالسـة الؿحؿدية، أو الؿتجاهؾقـ لفا

كف تـطع بارد، فنن مثؾ هذه الػقائد الؿزطقمة إ :الذي أقؾ ما يؼال فقف ،العـقان

ا مـف يف قريبً  وٓ هذا العدد -فقؿا أطؾؿ-حد أالتل تجاوزت الؿئة لؿ يذكر 

أذيبقا : »مـ سخافات الطرقققـ الذيـ وضعقا حديث حديث صحقح، وإكؿا هق

 .(2)«صعامؽؿ بذكر اهلل...

[1693]   

 «.إذا جاء أحدكؿ يقم الجؿعة فؾقغتسؾ ولقتـظػ»

 أيقب بـ ،وهذا إسـاد مـؽر «.تاريخ دمشؼ»أخرجف ابـ طساكر يف «. مـؽر»

                                           

 (.7091( حديث: )29/2295( )2)
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 بـ صدقة إيؾل طـ أبقف، وثَلثتفؿ كؽرات. أبل حجر إيؾل، وشقخف بؽر

والحديث محػقظ طـد الشقخقـ، وغقرهؿا طـ ابـ طؿر دون ققلف: 

 .(2)ففذه الزيادة مـؽرة، «إرواء الغؾقؾ»، وهق مخرج يف «ولقتـظػ»

[1694]   

  ؾ مـ ذكرُت قإن البخقؾ كؾ البخ»
َّ
 «.ضعقػ» «.طـده فؾؿ يصؾ طؾل

 «.شعب اإليؿان»أخرجف البقفؼل يف 

« إرواء الغؾقؾ»يف  «.البخقؾ مـ ذكرت طـده...»ديث صحقح بؾػظ: والح

(2/15/5)(1). 

[1695]   

مختؾػ فقف مع كقكف مـ رجال مسؾؿ، وقد أورده  طؾل بـ هاشؿ الربيدي.

قال ابـ ِحبَّان: روى الؿـاكقر  .صدوق شقعل جؾد»وقال: ، «الؿغـل»الذهبل يف 

 .(1)«طـ الؿشاهقر

[1696]   

 «.صدقة الخقؾ والرققؼ ز لؽؿ طـإن اهلل تعالك تجقَّ »
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 ، وآفتف: طبد العزيز بـ الحصقـ.«الؽامؾ»أخرجف ابـ طدي يف «. مـؽر»

لقس طؾك الؿسؾؿ يف »ولؼد صح الحديث مـ حديث أبل هريرة بؾػظ: 

« الصحقحة»رواه الشقخان، وغقرهؿا، وهق يف  .«طبده، وَل يف فرسف صدقة

(1289). 

ِعقػة»ويف  ححفا الشقخ )زاهد الؽقثري(، ص ( بزيادة مـؽرة.9092« )الضَّ

 .(2)وغقره مـ متعصبة الحـػقة!

[1697]   

 الحسـ بـ طؾل اثـان: 

 : الحسـ بـ طؾل أبق سعقد الذئب البصري.أحدهؿا

َراُقْطـِل: مرتوك»: «الؿغـل»قال يف   «.فػرق بقـف وبقـ العدوي .قال الدَّ

كان يضع الحديث، وكان بعد  ،الحسـ بـ طؾل أبق سعقد العدوي اآلخر:

 .(1)«الؿغـل»لثَلث مئة، كؿا يف ا

[1698]   

 :يف ثـايا رد إَْلَباكِل طؾك مؼقلة طبد اهلل الغؿاري الذي قال طـ كتاب أخقف

                                           

 (.7085( حديث: )29/2289( )2)
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 .«..«الؿداوي»ـمـ أراد صـاطة الحديث فعؾقف ب»

مـ أراد أن يطؾع طؾك كقع جديد مـ التدلقس طؾك الؼراء  قال األَْلَباكِل:

 .(2)!!«الؿداوي»ـفعؾقف ب

[1699]   

ا» هؾ العؾؿ:ققل بعض أ حسـ بؿجؿقع  أكف ففق ٓ يعـل «.حديث حسـ جدًّ

صرقف، كؿا هق الؿعؾقم اصطَلًحا، وإكؿا يعـل أكف حسـ لغة، وهذا استعؿال معروف 

 ،حتك ولق كان مـ رواية بعض القضاطقـ ،طـد بعض الحػاظ، ومـفؿ ابـ طبد الرب

بق طؿر بـ طبد الرب قال فقف أ «.تعؾؿقا العؾؿ، فنن تعؾقؿف لؾـاس خشقة...»مثؾ: 

ا، ولؽـ لقس لف إسـاد ققي: »$  «.وهق حديث حسـ جدًّ

ِعقػة»وهق مخرج يف   .(1)(5191برقؿ )« الضَّ

[1711]   

أول مـ يؾحؼـل مـ أهؾل أكت يا فاصؿة! وأول مـ يؾحؼـل مـ : »ديثح

 «.ضعقػ» «.اأزواجل زيـب، وهل أصقلؽـ كػًّ 

ضعػف ابـ  ،ـ صَلحوآفتف: روح ب «.تاريخ دمشؼ»أخرجف ابـ طساكر يف 

 طدي، وغقره.
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أسرطؽـ »بؾػظ:  ،والشطر الثاين معروف الصحة طـد الشقخقـ وغقرهؿا

 .(2)«لحاًقا بل أصقلؽـ يًدا

[1711]   

 اثـان: « مقسك بـ داود الضبل»

 : مـ رجال مسؾؿ.أحدهؿا

 .(1)وجفؾف« الضعػاء»: ذكره الذهبل يف واآلخر

 

 والحؿد لل الذي بـعؿتف تتؿ الصالحات

 

 

JI IK 
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